
 Bindeez TM های بينديز مهره مريضی از:  سئوال و جواب
 

 چيست؟ Bindeezهای  مشکل مهره
 

اگر اين ماده .  است  استفاده شدهماده َسمی شيميايی ها  خطر در اين مهره  رسد که به عوض ماده بی به نظر می
 .شود می  GHBقورت کرده شود دربدن تبديل به 

 
چيست؟  GHB 

 
GHB (gamma hydroxy butyrate)  قوی تسکين دهنده و بيهوش کننده استيک ماده.  

  
  قراربگيرد عالئم آن چيست؟  GHB اگر طفلی تحت تأثير 

 
 .براساس اينکه طفل چند مهره را قورت کرده عالئم متفاوت هستند

 
اطفال دل بد ها   با تعداد بيشترمهره. شود  میيا رفتارش غيرعادی  شدهآلود   خوابی کم طفلاثر آن خفيف باشد اگر 

شوند يا حمله ای مثل حمله ِمرگی   آلوده می  بسيار خوابزدن نامفهوم،  کنند، سر گنگستی، گپ شده و استفراغ می
  .آيد  به سرشان می

  
   . همه عالئم مريضی بايد ظرف چندساعت برطرف شوند

   
  را نشان دهد من چه بکنم؟ GHBاگر طفل من عالئم اثرات 

  
اگر عالئم شديدتر  .يا به شفاخانه رجوع کنيد دلی خويت تأثير واقع شوند به داکتر فاماگر اطفال بطور خفيفی تح

  .ظاهر شد تيلفونی يک امبوالنس  بخواهيد
  

  .والدين نبايد طفل را به استفراغ کردن تشويق کنند
  

  کرده چه کنيم؟ بازی می Bindeezاگر طفلی با مهره های بينديز 
  

ها را قورت  هاطفالی که مهر.  ال گرفته و در جايی دور از دسترس آنها بگذارندها را از اطف والدين بايد مهره
اين اطفال را .  اند دهند احتماًال تحت تأثير قرار نگرفته  بدی نشان نمی آلودگی يا دل اند و عالئم خواب نکرده
، احتماًال آنها تحت تأثير قرار اگر بعد از يک ساعت کدام عالئم مريضی ظاهر نشد –توان در منزل نگاه کرد  می

  .اند  نگرفته
  

  .بگذاردبه صحت تأثير بدی ها يا موزائيک  زدن به مهره تِصرف دسشود که  تصور نمی
  

  چه بکنيد؟ Bindeezهای   شما بايد مهره
  

والدين بايد هرچه زودتر اين .  گذاشتوری کرد و از دسترس اطفال دور آ را بايد جمع Bindeezهای   مهره
  : طبق دستورات در ويبسايت آنها ول را به توزيع کننده آن محص

http://www.mooseworld.com.au/content/bindeezrecall/faq.aspx  
  .پس بدهند 1800 303 895 به نمبر   Moose Enterprisesيا با تيلفون کردن به مووس انترپرايزز 

  
 به نمبر Poisons Information Centre مرکز معلومات سمومبرای معلومات مزيد درباره تأثير صحی لطفًا به 

 يا به واحد صحی محلی خود تيلفون کنيد 131 126
  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  

تيلفون کنيد   000برای کمک های طبی عاجل به نمبر   

DARI

Liwanagj
Typewritten Text
Dari[DOH-8105]




