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A mérgezés  ̂tünetei :

A marás helye fájdalmas, vörös
ibolya, feszes, duzzadt. Később 
hányás, láz, légszomj jelentkezik. 

(A halált légzés és szívbénulás okozza 1)

K a r b ó lsa v Bevétele után a szájban, nyelőcső
ben, gyomorban vörösudvarral sze- 
%k\ytzeAt,fehéres felmaródások,gyo- 

morfájdalom, hányás. Hányadék karbolszagú. Felszívódás 
után a részegséghez hasonló állapot fejlődik ki, görcsökkel, 
majd őntudatlansággal. A lehellet karbolszagú. A vizelet 
sötétzöld.
A bőrről, sebfelületekről felszívódó karból éppen ilyen 
mérgezést okoz a gyomor felmarődásának tünetei nélkül.

menes. A hanyadék véres, nyú

Felmaródás szétfolyó piszkos pör- 
kök alakjában. A mellben, gyomor
ban nagy fájdalom. Hányás, has- 

,los.

A tünetek rendszerint csak a 
bevétel után (híg folyadék) néhány 
óra múlva, esetleg nap után jelent

keznek. Fejfájás, futcsengés, álmatlanság, hasfájdalmak, 
látási zavarok, légszomj, görcsök. Gyakori a megvakulás. 
(A halál légzésbénulással következik be.)

Ó lo m Idillt mérgezés: Senyves, fakó
bőrszín, fejfájás, étvágytalanság, 
undorító femlz érzése a szájban,

lehelet bűzös, 
szét .
keznek, melyek gyakran ismétlődnek. Nyilaló fájdalmak az 
izmokban, Ízületekben, rángó görcsök. Később izomsorva
dások, bénulások, látóidegsorvadás, az öntudat elhomá- 
lyosodása.

Száj, nyelv, nyelőcső, gyomor fel
maródása, pörkképződés. Sósavas, 
kénsavas, ecetsavas pörkök fehé

rek, salétromsavas sárga. A kénsavas pörk később fekete. 
Nyáladzás, nyelésképtelenség, öklendezés, hányás, kínzó 
gyomorgörcsök. A hányadék, széklet véres, kávéaljszerű.

Sav

Sápadtság, fejfájás, szédülés, gye 
émelygés, hányinger, haV i l « 1 í í í t ó i í á z

, izomgyengeség, részegséghez 
hasonló tántorgás, kábultság. Az arc duzzadt cseresznye
piros, nyálkahártyák pirosak. Súlyos esetekben ájulás, 
öntudatlanság, izombénulás. Légzés, érverés lassú, ki

h a g y ó .

Bódulat, fejfájás, szédülés, fül- 
zúgás, szemkáprázás, mellfájdalom, 
légzési zavarok. Súlyos esetben 

görcsök, eszméletvesztés, fulladás.

S z é n s a v
(széndioxid)

Tennivaló :
A végtagot a marás helye 
felett lekötjük. A sebhelyet 
azonnal kiszívatjuk. Alkohol 
Itatása.

Vegyi ellenszere a oukormész 
(patikában kapható). Még 
jobb a sűrűn iszapolt állati 
szén. Tojás fehérje, ricinus, 
keserűsó.

Közömbösítés céljából híg és 
gyenge szerves savak — 
ecet, citromlé, citromsav —  
itatása, utána bevonószerek, 
olaj, zsírok, tojás fehérje 
adása. Fájdalom enyhítésére 
jéglabdacsok nyeletése.

Hashajtók, állati szén. Lég
zésbénulás esetén mestersé
ges légzés.

Megelőzés, védőruha stb. Jó 
levegő, jó táplálkozás. Üze
mekben állandó orvosi fel
ügyelet.

A sav közömbösítése égetett 
magnézia oldattal (75g 500 g 
vízben) híg mészvízzel, szap 
panoldattal. Utána bevonok 
adása, mint olaj, tej, tojás- 
fehérje. Fájdalomcsillapítás
ra jégdarabkák nyeletése.

Friss levegő, szükség esetén 
esetleg órákig végzett mester
séges légzés. Hideg leöntések.

Friss levegő, szükség esetén 
mesterséges légzés.

(

A Z  EMBERI  TEST
ELEMI  ÖS S Z E T É T E L E

Oxigén ................................. 6^00
Szén......................................... 18.00
Hidrogén .............................  10.00
Nitrogén....................................... 3,00
Mész ....................................  1.5—2.2a)
Foszfor ................................. 0,8— l.2b)
Kálium ....................................... 0.35
K én ........................................
Nátrium .................................
Klór .....................................
Magnézium.............................
Vas ............................... ..
Mangán .................................
Réz .........................................
lód ........................................
Kobalt .................................
Cink .....................................
a) A mész mennyisége igen
b) A foszfor mennyisége a 
0) Nyomokban.

A F ÖL ÖK É RE
O S S Z E T É T E

Ó C E Á N O K A T  ÉS
IS BELEÉR

Oxigén .............................
Szilícium ..........................
Alumínium ................. ....
V a s......................................
Mész ...................................
Nátrium ....................... .
Kálium ...............................
Magnézium..........................
Hidrogén ....................
Titán ................. .................
Klór ...................................
Szén.......... ...............
Foszfor ...............................
Kén ...................................
Fluor ...................................
Bárium ...........................
Mangán ......................
Nitrogén .....................

2.28 
2.08 
0.95 
0.43 
0.20 
0.18 
O.ll 
O.ll 
0.10  
0.08 
0.08 
0.03


