
Sti~ket gr~r altid voldsomme 
sme-rte-r og opsvulmning af det 
Srukne len" og det kan fotges af 
kramper, åndedrætsbesvær samt 

gnmme betændelser. Visse år kan 

de-r være store forekomster af 
fjæsinger på lavt vand, i hvert fald 
på Nordjyllands ostkyst samt ved 
Anholt og Læso. 

Der findes i dag såvel en vacci

ne som et serum. som de nordjys

ke fiskekuttere har med til havs. 

Badegæsterne er henvist t il land
jordens læger, men de er også 
beredt. 

Insektstik 

Myggestik giver aldrig alvorlige 

effekter, men bi- og hvepsestik 

kan forårsage alvorlige situatio
ner. Stik i mund og svælg kan i 

værste fald resultere i kvælning. 

og i den stags tilfælde bor man 

soge t il læge eller sygehus så hur

tigt som muligt. Man kan nedko

le området ved at suge på en 

isklump under transporten. 

Nogle reagerer allergisk på bi

og hvepsestik. og kan hurtigt få 
det meget dårligt. Symptomerne 

kan være. at de bliver blege, kold

sveder, kaster op og får hjerteban

ken eller åndedrætsbesvær. Her 

gælder det om at skaffe hurtig 

lægehjælp, kald straks alarm 112. 

Hvis brodden sidder tilbage, 

bør den fjernes. Brug gerne en 

pincet. hvis en sådan er tilgænge

lig. Personen bør transporteres 

liggende, gerne med benene højt. 
En dansk opfindelse er insekt-" 

giftfjerneren, der består af en'" 
sprojte med kanyle uden spids ... 

Den presses ned mod stikstedet 
og skaber ved hjælp af et hånd> 

tag et undertryk. som suger gif- .. 

ten ud af såret. Denne giftfjernet, 

som er opfundet af læge Las~ 

Hessel og forhandles til en rime

lig pris. har mange tilhængere. 
Personer, som t idligere har 

reageret allergisk på bi- eller 

hvepsestik. bør altid medbringe 

en adrenalinsprojte, som de selv 
eller en pårørende kan bruge i en 
nodsituation. 

Man kan endvidere i dag vacci
nere mod bi- og hvepsegift, men 

det er specialistarbejde, som 

varetages af læger med speciale i 
allergi. Det er især af betydning 

for de personer, der reagerer 

voldsomt på disse insektgifte.Tal i 

så fald med din læge om sagen. 

Skovflåten 
er en lille sort. 2-3 mm lang blod

mide, der holder til i krat eller 

blandt hoje urter, hvor den sid

der og venter på, at en egnet 

vært skal komme forbi, så miden 

kan lade sig falde ned på ved
kommende. 

Går man tur i skoven og passe

rer gennem høj vegetation, er 

der store chancer for, at såvel en 
selv som hunden får en eller flere 

skovflåter på sig, uden at man 

dog straks opdager de, 
Langhårede katte kan ogsa .,, 

udsat. 

Flåten suger sig fast , hL" 
med kæberne, for så at , 

blod, til den har mangedoblet , 

kropsstørrelse. Den kan god, 

blive på størrelse med en ært, for 
den er forsynet og slipper taget. 

Flåten kan overføre en farlig 
bakterie (borrelia), der kan forår

sage forskellige sygdomsbille

der. Flåtens spyt indeholder visse 

stoffer, som hindrer blodet i at 

størkne og samtidig virker lam
mende, således at værten ikke 

opdager det. 

Flåtbid kan forårsage alvorlig 

lammelse, især hvis flåten bliver 

siddende længe og har lejlighed 

til at indsprøjte en større mæng

de gift i bidstedet. Særlig hårdt 

ramt blev som bekendt CD-poli

t ikeren Mimi Jacobsen for nogle 
år siden. 

Et rødt udslæt som gradvist 

breder sig udad fra bidstedet kan 
være det første tegn på en sådan 

infektion. Ved flåtbid gælder det 
derfor om at fjerne flåten hurtigst 

muligt. Man kan dryppe med 

æter, benzin eller petroleum, så 

dyret bedøves og slipper taget. 

Hvis man færdes i områder 

med mange skovflåter, er det 
klogt at have kroppen tildækket 

ved at gå med lange bukser og 

støvler. Det er også klogt at 

undersøge huden om aftenen, 

især hos små børn. 

Hugormen 
I Danmark er hugormen et dag

dyr, der især holder til på udyrket 

land som heder, moser og skov

lysninger, hvor man kan træffe 

den fra slutningen af marts til hen 

på efteråret. 

Normalt flygter en hugorm, når 
den mærker de vibrationer i jor
den, som et menneskes fodtrin 

fremkalder. Dens gifttænder og 
;iift .::r fe,:;t 09 fremmest et mid-

. •l'dlægge bytte som 

; og flyveudygti
•d. 

>esker er rent 

var. Man kan 
,,qormegift ikke er 

. ':! y,rt. for det er den. Et 

nu~- 11 ,,ebid resulterer i en kraf
tig, stikkende smerte på bidste

det, der i lobet af et par timer 

svulmer kraftigt op, idet der dan

nes en stor blodudtrædning 
omkring bidstedet. 

Har biddet ikke ramt et sted 

med større blodårer, falder 
hævelsen af sig selv i løbet af en 

god uges tid. Har det imidlertid 

ramt et mere følsomt område, 

kan der optræde kvalme, opkast

ninger og hjerteforstyrrelser, der i 

uheldigste tilfælde kan medføre 
alvorlige konsekvenser. 

Skulle man være så uheldig 

selv at blive bidt - det sker gen

nemsnitlig for ca. 20 personer om 

året - er standardopskriften i dag, 

at man skal holde det ramte lem i 

ro og skynde sig til en læge uden 
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at bevæge det bidte sted mere 

end højst nødvendigt. 

Man skal lade være med at 

bruge de gamle husråd med at 

brænde, skære eller suge såret ud 

eller selv behandle på anden vis. 

Så kan kuren nemlig vise sig at 
være værre end sygdommen. 

Bid af dyr/mennesker 
Der er fare for infektioner, hvis 

man bliver bidt af dyr eller men

nesker, både stivkrampe og 

andre bakterier kan overføres. 

Derfor bør alle sår undersøges af 

læge, såfremt det ikke drejer sig 

om helt overfladiske rifter eller 

tandmærker. 

Gør såret rent hurtigst muligt. 

Har du ikke desinficerende mid

ler i nærheden, må du gerne 

bruge rent vand. 

Sårskader 
Man kan hurtigt få sår under fød

derne, når man går barbenet på 

land eller i vand. nt er årsagen 

skarpe skaller eller glasskår. Her 

gælder det først og fremmest om 

at få såret renset. Læg derefter 
plaster eller et rent kompres på, 
ikke for tæt. 

Om man skal søge læge kom

mer an på, hvor stort såret er. Vær 

opmærksom på eventuelle tegn 

på betændelse, som kan dukke 

op efterhånden. Det samme gæl

der ved hudafskrabninger. 

Gnavesår bør man også være 

forsigtig med. Helst bør man 
lægge beskyttelse på, allerede før 

blærerne dukker op, ved de første 

tegn på rødme i huden. 

Stik helst ikke hul på blærerne, 

før der er gået mindst et døgn. 

Vær omhyggelig med renhol
delse og bandagering på grund 

af infektionsfaren. Husk at gå sko 

og støvler til, før du begiver dig 
ud på lange traveture. 

Rigtig god sommer! 
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Solforbrænding 
På trods af al oplysning om hvor 

skadelig overdreven solbadning 

kan være, er der stadig mange, 
som oplever solforbrænding, 

ikke mindst små børn. Det er 

ekstra farligt for de mindste, da 
væskebalancen let kan blive 

påvirket. Ved forbrænding er 

det derfor vigtigt at give megen 

væske. 
Smerterne kan lindres med 

våde klude, senere kan man 

smøre med kulturmælk, yog
hurt eller hydrokortisoncreme. 
Man kan også bruge smertestil

lende midler for at dæmpe 
smerterne. Hvis der dannes blæ
rer, skal der helst ikke stikkes hul 

på dem. Kommer der blæredan
nelse over større områder, bør 
man kontakte lægen. 

Selvfølgelig er det bedst at 
undgå den slags skader. Man 
bør være forsigtig med at være 

for længe i solen, især midt på 
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dagen, og bruge solcreme med 
tilstrækkelig høj faktor. Størst 

risiko er der tidlig på sommeren 
og i forbindelse med rejser 
sydpå. Små børn bør beskyttes 

mod direkte sollys og bære 

hovedbeklædning. 

Hedeslag 
Hedeslag eller solstik kan 
optræde på varme sommerda

ge, især hvis man falder i søvn i 

solen. Børn og berusede perso
ner er særlig udsat. Man bliver 
først meget varm og svedig,der

efter kommer gerne bleghed, 
kvalme og hovedpine, og man 

kan miste bevidstheden. 

Førstehjælp består i afkøling 
med koldt vand, og at få perso
nen i skygge. Rigelig væsketil

førsel er en fordel, men prøv 

ikke at få en bevidstløs person 
til at drikke. Ring hellere 112 for 

at få hurtig hjælp. 

Brandmænd eller 
brændegopler 
Det er for det meste helt ufarligt 

at komme til at røre ved en 
brandmand, men det medfører 
en intens svie. Kvalme og svim

melhed kan følge med. Det er 
klogt at prøve at skrabe fangtrå

dene af, evt. med en sløv kniv. 

Man kan også bruge sand. 
Derefter bør man vaske huden 

med vand, og ellers bruge smer

te- og kløestillende midler (Xylo
kain). 

Ved særlig store forbrænding

er hos små børn bør man kontak

te læge. Det samme gælder for 
overfølsomme personer. 

Fjæsingen, 
også kaldet "havets hugorm~ er 

den giftige fisk. man har størst 
risiko for at komme i karambola
ge med ved de danske kyster. 

Den er en smuk. farvestrålende 
fisk på op til 30 cm's, en sjælden 
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gang 50 cm's længde. Dens øjne 
sidder næsten oven på hovedet, 

og det røber, hvor fisken holder 
til; nedgravet i sandbunden med 

kun oversiden af hovedet frit 
fremme. 

Da den ved sommertid og 
altså i badesæsonen går helt ind 

på en meters dybde eller endda 

mindre, sker det, at badende u
forvarende kan komme til at 

træde på fisken, hvilket den 
naturligvis reagerer på. 

Fjæsingen har to giftapparater: 
5-7 stive finnestråler i forreste 

rygfinne og nogle gællelågspig
ge, der rager lidt bagud fra gælle-

låget. Alle piggene står i forbin
delse med giftkirtler. 

I_ visse tilfælde har en kraftig 
smertestillende indsprøjtning, 
eventuelt kombineret med peni

cillin og et antioverfølsomheds
middel kunnet klare sagen, så 

den stukne er sluppet med et par 
ganske vist ubehagelige timer. 


