
 BindeezTMالتلّوث بحبيبات : أسئلة وأجوبة
 

 ؟Bindeezمل هي المشكلة المتعلقة بحبيبات 
تتحول هذه المادة الكيميائية في . يبدو أنه تم استخدام مادة آيميائية سامة في هذه الحبيبات بدًال من مادة أخرى مأمونة

 .GHBالجسم عند بلعها إلى 
  

 ؟GHBما هو 
GHB )مادة مهدئة ومخّدرة قوية) ايتغاما هيدروآسي بيوتر. 

  
 ؟GHBما هي عالمات تأثر الطفل بـ 

 . تتباين العالمات طبقًا لعدد الحبيبات التي يبلعها الطفل
  

أما في حالة الجرعات األآبر، فقد . فالطفل الذي يكون تأثره معتدًال قد تظهر عليه عالمات خفيفة من النعاس أو الجرأة
ى الطفل الغثيان أو التقيؤ أو الدوخان أو ارتخاء الكالم أو النعاس الشديد أو اإلصابة بنوبة تشمل العالمات التي يظهر عل

  . صَرع
  

  . تتالشى آل هذه األعراض خالل عدة ساعات
 

 ؟GHBما الذي علّي أن أفعله إذا ظهرت على طفلي عالمات التأثر بـ 
أما إذا ظهرت عالمات أشد حّدة فيجب . لمستشفى المحليإذا آان الطفل معتدل التأثر، يمكن أخذه إلى طبيبك العام أو ا

 .طلب اإلسعاف
  

  . على الوالدين تجّنب تحفيز الطفل على التقيؤ
 

 ؟Bindeezوماذا إذا آان أحد األطفال قد لعب بحبيبات 
لذين لم يبلعوا من غير المحتمل أن يتأثر األطفال ا. على الوالدين أخذ الحبيبات من أطفالهم ووضعها بعيًدا عن متناولهم

إذا لم  -يمكن إبقاء هؤالء األطفال تحت المراقبة في المنزل . أية حبيبات وال تظهر عليهم عالمات النعاس أو الغثيان
 .تظهر عليهم أية أعراض خالل ساعة واحدة فإنه من غير المحتمل أن يكونوا قد تأثروا

  
  .   الحبيبات أو الموزاييك إلى أية نتائج على الصحةمن غير المعتقد أن يؤدي مجّرد لمس 

 
 ؟Bindeezما الذي يجب أن تفعله بحبيبات 

وعلى األمهات واآلباء إعادة المنتج إلى . عن األطفال وإبقاؤها بعيدة عن متناولهم Bindeezيجب إبعاد حبيبات 
وني الموّزع بأسرع ما يمكن باّتباع التعليمات المذآورة في موقعه اإللكتر

http://www.mooseworld.com.au/content/bindeezrecall.fag.aspx  أو باالتصال هاتفيًا بـ
Moose Enterprises  895 303 1800على الرقم . 

 
  أو  126 131بمرآز معلومات السموم على الرقم تصال للمزيد من المعلومات عن اآلثار على الصحة ُيرجى اال

  :راجع وحدة الصحة العامة المحلية في منطقتك
 

  Camperdown  02 9515 9420   Penrith  02 4734 2022   Broken Hill  08 8080 1499   Newcastle  02 4924 6477   
  Gosford  02 4349 4845  Randwick  02 9382 8333  Dubbo  02 6841 5569  Port Macquarie  02 6588 2750   
  Hornsby  02 9477 9400  Albury  02 6080 8900  Goulburn  02 4824 1837  Tamworth  02 6767 8630   
  Parramatta  02 9840 3603   Bathurst  02 6339 5601   Lismore  02 6620 7500   Wollongong  02 4221 6700   

 
 

 000لمساعدة الطبية الطارئة اتصل على الرقم لطلب ا
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