
   Bindeez TM) ( آلودگی مهره های بينديز: سوال و جواب
 

  مشکل مهره های بينديز چيست؟
 

وقتی بلعيده شود، . به نظر ميرسد که يک ماده شيميائی سمی بجای يک ماده امن در اين مهره ها به کار رفته است
  .ميشود GHBاين ماده شيميائی در بدن تبديل به 

 
GHB چيست؟  

 
GHB )gamma hydroxy butyrate – يک مسکن و داروی بيهوشی قوی است) بوتيرات ئيدروکسی گاما.  

 
  مسموم شده باشد چيست؟ GHBاثر در نشانه های اينکه کودکی 

 
  .ه ها بسته به تعداد مهره هايی که قورت داده شده فرق ميکندننشا

 
با مقدار مصرف بيشتر، بچه ها . ادب بنظر برسد بیممکن است کمی خواب آلود يا  کمی متأثر شده باشد کودکی که 

حرف زدنشان نامفهوم شود، خيلی خواب آلود باشند يا دچار حمله ، داشته باشند ممکن است حالت تهوع و استفراغ
  .صرع بشوند

 
  .همه نشانه ها بايد در ظرف چند ساعت رفع شود

 
  چه بايد بکنم؟ را داشته باشد GHBاگر فرزند من نشانه های اثر 

 
اگر نشانه های . نی که تحت اثر ماليم هستند به دکتر عمومی خود يا بيمارستان محلی مراجعه کنيدبرای کودکا

  .تر پيدا شدند آمبوالنس خبر کنيد شديد
 

 .استفراغ کنند بهتحريک کودک را والدين نبايد 
 

  اگر کودکی با مهره های بينديز بازی کرده است چه ميشود؟
 

احتمال ندارد که کودکانی که . دکان گرفته و در يک محل دور از دسترس بگذارندوالدين بايد مهره ها را از کو
اين کودکان را . ای را قورت نداده اند و نشانه های خواب آلودگی و تهوع را ندارند تحت تاثير قرار بگيرند مهره

احتمال ندارد که تحت تاثير قرار  اگر در ظرف يکساعت، نشانه ها ظاهر نشوند – ميتوان در خانه تحت نظر گرفت
  .گرفته باشند

 
  .شود سالمتی مشکلتصور نمی شود که دست زدن به مهره ها يا موزائيک باعث هيچ 

 
  با مهره های بينديز چه بايد بکنيد؟

 
چه والدين بايد اين محصول را هر . دشو داریآنان نگهدور از دسترس  مهره های بينديز بايد از کودکان گرفته شده و

زود تر به توزيع کننده آن برگردانند و برای اينکار بايد از دستورالعملهايی که در وب سايت شرکت توزيع کننده در 
است استفاده کنند يا به  آمده  http://www.mooseworld.com.au/content/bindeezrecall/faq.aspxآدرس 

  .تلفن بزنند 1800 303 895به شماره  Moose Enterprisesشرکت 
 

، )مرکز اطالعات سموم( Poisons Information Centreلطفًا با  بهداشتیدر باره اثرات  برای اطالعات بيشتر
 .دتماس بگيرييا واحد بهداشت عمومی محل خود  131 126شماره 

  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   

 تلفن بزنيد) سه صفر( 000برای کمک اضطراری پزشکی به شماره 
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