
Powszechne środki przeciwbólowe -
to najczęstszy sposób zatrucia wśród małych dzieci.

• Przechowuj wszystkie leki w miejscu niedostępnym i
niewidocznym dla małych dzieci, najlepiej w wysoko
położonej lub zamykanej szafce

• Uważaj na środki przeciwbólowe pozostawione na
stoliku nocnym lub w torebce na podłodze.

Środki czyszczące – są pomocne dla Ciebie,
ale mogą być szkodliwe dla małych dzieci.

• Co czai się pod Twoim zlewem lub obok toalety?
Przenieś środki czyszczące do wysokiej lub zamykanej
szafki

• Po użyciu należy je ponownie umieścić w miejscu
niedostępnym

• Nie polegaj na nakrętkach zabezpieczających -
spowalniają one dzieci, ale nie są dla nich bezpieczne

• Podczas zakupów zwracaj uwagę na produkty
zawierające gorzką substancję, np. Bitrex

• Nie przelewaj środków czyszczących do innych butelek,
np. po napojach. Dzieci mogą być zdezorientowane.

Produkty do prania - małe dzieci mogą
pomylić jaskrawo kolorowe produkty ze słodyczami 
lub zabawkami, zwłaszcza kapsułki do prania. Jednak 
skoncentrowane chemikalia mogą spowodować poważne 
uszkodzenia wnętrzności, skóry i oczu dzieci.

• Kuszące jest trzymanie produktów obok pralki. Przenieś
je do wysoko położonej lub zamykanej szafki

• Uważaj na szybkie małe paluszki! Nie zostawiaj tabletki
myjącej na praniu

• Po ich użyciu natychmiast przenieś te produkty poza
zasięgiem dzieci

• Podczas zakupów zwracaj uwagę na produkty
zawierające gorzką substancję, taką jak Bitrex - smakuje
ona okropnie, dlatego dzieci wypluwają ją zamiast
połykać, co zapobiega przypadkowemu zatruciu.

Jasne butelki płynu czyszczącego, tabletki 
do prania, błyszczące opakowania środków 
przeciwbólowych… Małe dzieci są ciekawe 
i chcą dowiedzieć się więcej, wkładając te 
rzeczy do swoich ust. 

Niestety rzeczy, które ułatwiają nam życie, 
mogą być szkodliwe dla małych dzieci, 
ponieważ ich organizm inaczej przetwarza 
trucizny. Całe szczęście w prosty sposób 
można zapewnić dzieciom bezpieczeństwo.

Pomyślał, że to cukierek, ponieważ było jasnego koloru i przypominało 
galaretkę, więc dał go Orli, która to ugryzła. 

Mama mówi o tabletkach/kapsułkach do prania
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