
 

 

Ερωτήσεις & Απαντήσεις: Μόλυνση από χάντρες Bindeez TM 
Ποιο είναι το πρόβλημα με τις χάντρες Bindeez; 
Φαίνεται ότι έχει χρησιμοποιηθεί μια τοξική χημική ουσία σε αυτές τις χάντρες αντί μιας που 
να είναι ασφαλής. Όταν καταπίνεται, αυτή η χημική ουσία αλλάζει σε GHB στο σώμα. 

Τι είναι το GHB; 
Το GHB (γάμμα υδροξυβουτυράτη - gamma hydroxy butyrate) είναι ένα ισχυρό ηρεμιστικό 
και αναισθητικό.  

Ποιες είναι οι ενδείξεις ότι ένα παιδί έχει επηρεαστεί από GHB; 
Οι ενδείξεις θα ποικίλλουν ανάλογα με τον αριθμό χαντρών που έχει καταπιεί.  

Ένα παιδί που έχει επηρεαστεί ελαφρά μπορεί να παρουσιάζει κάποια υπνηλία ή να έχει 
χάσει τις αναστολές του. Με υψηλότερες δόσεις τα παιδιά μπορεί να εμφανίσουν ναυτία και 
εμετό, ζαλάδα, συρόμενη ομιλία, να νυστάζουν πολύ ή να πάθουν επιληπτική κρίση.  

Όλα τα συμπτώματα θα πρέπει να περάσουν μετά από αρκετές ώρες.  

Τι θα πρέπει να κάνω αν το παιδί μου εμφανίζει συμπτώματα του GHB; 
Για παιδιά που έχουν επηρεαστεί ελαφρά, επισκεφθείτε τον οικογενειακό σας γιατρό ή το 
τοπικό νοσοκομείο.  Εάν αναπτυχθούν πιο σοβαρές ενδείξεις, καλέστε ένα ασθενοφόρο. 

Οι γονείς δεν θα πρέπει να προκαλέσουν εμετό. 

Τι θα συμβεί αν ένα παιδί έχει παίξει με χάντρες Bindeez; 
Οι γονείς θα πρέπει να απομακρύνουν τις χάντρες από τα παιδιά και να τις τοποθετήσουν 
σε απρόσιτο μέρος. Παιδιά που δεν έχουν καταπιεί χάντρες και που δεν εμφανίζουν 
ενδείξεις υπνηλίας ή ναυτίας δεν είναι πιθανόν να έχουν επηρεαστεί. Αυτά τα παιδιά 
μπορείτε να τα προσέχετε στο σπίτι – αν δεν αναπτύξουν συμπτώματα μέσα σε μια ώρα, 
είναι απίθανο να έχουν επηρεαστεί. 

Το απλό άγγιγμα των χαντρών ή του μωσαϊκού από χάντρες δεν θεωρείται ότι προκαλεί 
οποιεσδήποτε συνέπειες στην υγεία. 

Τι θα πρέπει να κάνετε με τις χάντρες Bindeez; 
Θα πρέπει να απομακρύνετε τις χάντρες Bindeez από τα παιδιά και να τις φυλάξετε σε 
μέρος απρόσιτο σε παιδιά. Οι γονείς θα πρέπει να επιστρέψουν το προϊόν στον εμπορικό 
αντιπρόσωπο το συντομότερο δυνατόν ακολουθώντας τις οδηγίες στον ιστοχώρο του: 
http://www.mooseworld.com.au/content/bindeezrecall/faq.aspx ή τηλεφωνώντας στην 
Moose Enterprises στο 1800 303 895. 
 

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις στην υγεία παρακαλείστε να 
επικοινωνήσετε με το Κέντρο Πληροφοριών Δηλητηριάσεων (Poisons Information 
Centre) στο 131 126 ή με την τοπική σας μονάδα δημόσιας υγείας: 

  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   

 

Για επείγουσα ιατρική βοήθεια καλέστε το 000 
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