ОТРУЙНА ЗМІЯ

Зоологи пишуть, що отруйну змію легко відрізнити від не отруйної за формою голови
- у отруйної вона нагадує наконечник списа, а у вужа або полозу голова більш кругла.
Можна також. визначити по зубам. На місці укусу залишаються сліди від зубів у вигляді
двох серпоподібних смужок, які утворюють півовал із дрібних крапок. Отже у разі укусу
отруйної змії у передній частині напівовалу між серпоподібним смужками наявні, дві ранки
(сліди від двох отруйних зубів), із яких за звичай стікає кров. Частіше за все змії кусають під
час збору ягід, грибів, під час сінокосу. Зустрівшись з людиною або великою твариною, вони
вважають за краще сховатись. Але вони негайно нападають, якщо перегородити їм дорогу.
Природа не знає людського поняття "захищатися", у разі зустрічі з небезпекою тварини
намагаються, як правило відійти, а якщо це неможливо - негайно нападають.
У ситуаціях, коли можлива зустріч із зміями необхідно дотримуватися заходів
безпеки. Коли ви йдете у ліс, надіньте гумові чоботи, штани, які не повинні щільно облягати
ноги. Якщо на ногах черевики, то штани слід заправити в них з напуском. Візьміть довгу
палку-посох для того, щоб розсувати зарості.

Що робити, якщо вкусила змія
1.Подбайте, щоб якомога швидше видавити частину отрути з кров’ю, або відсмоктати ротом
(якщо в роті немає ранок).
Розрізати рану для кращого відходу отрути не рекомендується, бо це загрожує інфекцією.
2. Промити ранку світло-рожевим розчином марганцівки або перекисом водню і перев’язати.
3. Забезпечте постраждалому повний спокій і давайте йому якомога більше пити, щоб
якнайшвидше вивести отруту з організму.

4. Саме головне: негайно доставте постраждалого до лікувального закладу.
ПАМ’ЯТАЙТЕ!
- ні в якому разі не можна накладати джгут – це може призвести до серйозних
ускладнень;
- не припікати ранку розпеченими предметами, сірниками, бо – це ще більш пошкоджує
тканини;
- людині, яку вкусила змія, пити спиртні напої категорично забороняється; алкоголь не
є проти отруйним засобом, як гадають деякі, а, навпаки, утруднює виведення отрути з
організму і посилює її дію;
- самий ефективний засіб при укусах отруйних змій – це проти отруйні сироватки.
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