
د بټن بيټرياني له خپل ماشوم 
څخه لرې وساتئ

 که ستاسو ماشوم د بټن بيټرۍ تيروي، دا د دوی د خوراک په پايپ کې 
 انښتلي شي. دا د اصلي شريان له الرې سوځويدلي شي او په بده توګه 

زيان رسوي يا حتی دوي وژني. دا ډير ژر پيښيدلي شي.

د 6 مياشتو څخه تر 4 ½ کلونو پورې ماشومان ډير په خطره کي دي.

کومي بيټرياني ډيري خطرناکي دي؟
د لیتیم سکې سیل بیټریاني د 5 پینس ټوټې څخه یو څه لوی دي. دا 

دومره لوی دي چې ونښلي او دومره قوي دي چې ووژني.

کوچنۍ بټن بیټریاني الهم زیان رسولی شي، په ځانګړې توګه که دا 
نوي وي.

هغوي چيرې دي؟
ستاسو ماشوم په دي شیانو کې د بټن بیټریاني موملي شي لکه:

  کوچني ریموټ کنټرولونه
  د موټر د چابئ فوبس یا چابي موندونکي

  میوزیکل کارتونه او کتابونه
  د رڼا دلوبو شیان او نوي توکي

  د شپې څراغونه
  ډیجیټل تلي
  ترمامیتري

  د لوبو د شیانو په بکسه کې زاړه د لوبو شیان

ماشومان ممکن فالتو بیټریاني هم ومومي چې د السرسي په دننه کې 
زیرمه شوي یا د پیک نه غورځېدلي وي.

حتی کارول شوي 'فلیټ' بیټریاني الهم کافي چارج لري چې 
خطرناک وي.

خپل کور وګورئ
  د بټن بیټریانو لپاره د خپل کور شاوخوا لټون وکړئ

  محصوالت د خپل ماشوم له السرسي څخه لرې وساتئ که 
چیرې د بیټرۍ كوټه خوندي نه وي

  فالتو او 'فلیټ' بیټریاني هم د السرسي څخه لرې ذخیره کړئ
  د آنالین بازارونو یا محلي تخفیف دوکانونو څخه د اخیستلو 

معاملې نه خبردار اوسئ. دوي ممکن د بټن بیټریاني ولري چې 
ستاسو ماشوم یې په اسانۍ سره ترالسه کولی شي

آيا ستاسو ماشوم يوه تيره کړي ده؟
  ځنډ مه کوئ. دوی سيده A&Eته ورسوئ يا د 

امبوالنس لپاره 999 تزنګ ووهئ. 
  ډاکټر ته وواياست چې ستاسو په خيال ستاسو ماشوم د 

بټن بيټرۍ تيره کړې.
  که تاسو د بيټرۍ بسته بندي لرئ يا هغه محصول لرئ 

چې بيټرۍ ترې راوتلې وي، له ځان سره يې واخلئ.
  هغوي مه پرېږدئ چې وخوري يا وڅښئ او هغوي 

ناروغه کوئ مه

 کيدای شي لږې نښې نښانې وي. 
نو په خپلو احساساتو باور وکړئ.
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