Akut förgiftning
Agera snabbt
och rätt

Viktig
information
till alla med
små barn!

Kolsuspension
Aktivt kol 150 mg/ml

Förgiftningar hos barn
Förgiftningstillbud bland barn är vanligast i 1–3 årsåldern, när barnet börjar undersöka sin omgivning.
Olyckan kan lätt vara framme i ett obevakat
ögonblick. Allvarliga förgiftningar bland barn är
ovanliga. Det finns dock läkemedel och kemikalier
där några få tabletter eller en enstaka klunk kan
innebära risk för allvarliga symtom.
Förebygg förgiftningar
• Förvara alltid farliga saker, även barnskyddade
flaskor och burkar, utom räckhåll för barn.
• Ha aldrig frätande saker som maskindiskmedel
eller propplösare under diskbänken.
• Häll inte över giftiga vätskor, till exempel bensin
eller fotogen, i läsk- eller saftflaskor.
• Håll uppsikt över tändvätskan vid grillning.
• Ställ undan lacknafta direkt efter målning.
• Placera inte lampor med lampolja i barnhöjd,
exempelvis på soffbord.
• Ta bort giftiga krukväxter.
• Håll uppsikt över barnet utomhus – det finns både
odlade och vilda växter, bär och svampar som är
giftiga.
• Förvara läkemedel – även receptfria – i sina 		
originalförpackningar i ett låsbart skåp.

Om olyckan är framme
Vid förgiftningar är det viktigt att handla snabbt
och rätt. Gör man fel kan det få allvarliga följder.
• Börja alltid med att ringa 112 och begär 		
Giftinformationscentralen.
• Medicinskt kol är ofta bra att ge vid förgiftning.
• ”Eftersom det är viktigt att ge kol så snart som
möjligt bör man ha det hemma.”
(www.giftinformationscentralen.se)
Hur verkar medicinskt kol?
Medicinskt kol binder till sig många ämnen, bland
annat de flesta läkemedel, svamp- och växtgifter.
Därmed kan man motverka att kroppen tar upp de
giftiga ämnena. Kol skall ges så snabbt som möjligt,
helst inom 5–10 minuter.
Marknadsundersökningar1
visar dessvärre att det bara
är 2 av 10 småbarnsfamiljer
som har kol hemma.
Kolsuspension är en
färdigblandad lösning
som är klar att ges
direkt.
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Akut förgiftning
Ring 112 och begär Giftinformationscentralen.

Agera snabbt och rätt
Ha alltid medicinskt kol hemma. OBS! Använd
aldrig medicinskt kol utan att först ha talat med
Giftinformationscentralen.
För mer allmänna råd om förgiftningar kan man
ringa Giftinformationscentralen, 08-33 12 31.

Kolsuspension – färdigblandad lösning
Till barn: Ca 70 ml eller ¾ flaska.
Till vuxna: Ca 150 ml eller 1½ flaska.
Kolsuspension (aktivt kol). Oral suspension. Vid akuta förgiftningar. Aktivt kol kan minska
effekten av andra läkemedel vid samtidigt intag. Kolsuspension och annan medicin bör
därför tas med minst 2 timmars mellanrum. Kolsuspension är overksamt vid lut- och
syraförgiftningar. Läkemedlet är receptfritt. För mer produktinformation och prisuppgifter
se FASS.se. Läs bipacksedeln före användning. Datum för översyn av produktresumé:
2015-03-06
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