
Hỏi Đáp: Nhiễm độc hột BindeezTM 

 
Hột Bindeez có vấn đề gì? 

Dường như một hóa chất độc hại đã được dùng trong các hột này thay vì một hóa chất an 
toàn. Khi nuốt phải, hóa chất này thay đổi thành GHB trong cơ thể. 

GHB là gì? 

GHB (gamma hydroxy butyrate) là một chất thuốc an thần và gây mê mạnh.  

Có những dấu hiệu gì cho thấy trẻ bị ảnh hưởng bởi GHB?  

Các dấu hiệu thay đổi tùy theo số lượng hột nuốt phải.  

Một trẻ bị ảnh hưởng nhẹ có thể hơi uể oải hoặc mất kiềm chế. Với những lượng cao, trẻ có 
thể bị buồn nôn hoặc ói mửa, choáng váng, nói năng lắp bắp, trở nên rất buồn ngủ hoặc 
động kinh.  

Tất cả các triệu chứng phải tan biến sau vài giờ.  

Tôi phải làm gì nếu con tôi có dấu hiệu bị ảnh hưởng bởi GHB? 

Đối với trẻ em bị ảnh hưởng nhẹ, đến gặp bác sĩ của bạn hoặc đến bệnh viện địa phương. 
Nếu các dấu hiệu trở nên trầm trọng hơn, hãy gọi xe cứu thương. 

Phụ huynh không nên làm cho trẻ ói mửa ra. 

Nếu trẻ chơi với hột Bindeez thì sao? 

Phụ huynh nên lấy đi các hột khỏi trẻ và để nơi chúng không lấy được. Trẻ em chưa nuốt hột 
và không có dấu hiệu uể oải hoặc buồn nôn có lẽ không bị ảnh hưởng. Những trẻ này có thể 
được theo dõi tại nhà - nếu không có triệu chứng gì trong vòng một giờ thì không chắc trẻ bị 
ảnh hưởng. 

Người ta không nghĩ là chỉ đụng chạm hột hoặc tấm khảm có ảnh hưởng gì đến sức khỏe. 

Bạn nên làm gì với các hột Bindeez? 

Cần phải lấy hột Bindeez khỏi trẻ em và để nơi trẻ không thể với lấy được. Phụ huynh cần 
phải gửi trả sản phẩm lại nơi phân phối càng sớm càng tốt theo như chỉ dẫn nơi trang mạng 
của họ: http://www.mooseworld.com.au/content/bindeezrecall/faq.aspx hoặc điện thoại 
Moose Enterprises ở số 1800 303 895.   

 

Muốn biết thêm chi tiết về ảnh hưởng đến sức khỏe, hãy liên lạc Trung tâm Thông 
tin về Độc chất (Poisons Information Centre) qua số 131 126 hoặc các đơn vị y 

tế công cộng địa phương: 
  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   
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