ZDROWIE

UŻĄDLENIA OWADÓW - JAK
POSTĘPOWAĆ PO UKĄSZENIU?
Wiosna, lato to piękne pory roku, jest słonecznie i ciepło, wszyscy wtedy ubierają koszulki z krótkim rękawem, sukienki, krótkie spodenki. Wtedy też jest najwięcej owadów,
a nasze bardziej odsłonięte ciała są dla nich łatwym celem. Warto wiedzieć, co robić,
gdy użądli nas osa, szerszeń lub pszczoła. Jak sprawdzić, co nas ukąsiło? Kiedy należy
sięgnąć po zastrzyk z adrenaliny?
Typowymi objawami użądlenia lub ukąszenia przez owady jest świąd, ból, obrzęk,
pieczenie oraz rumień w miejscu ukąszenia.
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Jeśli nastąpiło ukąszenie a nie widzimy
owada, możemy rozpoznać go po objawach, które wystąpiły:

•

Pszczoła, osa – ich użądlenie pozostawia białą plamę z czerwoną obwódką, miejsce użądlenia jest również

ZDROWIE
mocno bolesne i piekące. Trzeba
pamiętać, że pszczoły pozostawiają
po swoim ataku żądło, które należy
usunąć!

•

•

Szerszeń – jego użądlenie jest bardziej
bolesne niż osy czy pszczoły ze względu na głębiej penetrujące żądło.
Komary – w naszym kraju ich ukąszenia
są niegroźne, ponieważ nie przenoszą
groźnych chorób, jak np. malaria. Miejsca ich ukąszenia są przede wszystkim bardzo swędzące, zaczerwienione
i opuchnięte. Przeważnie, jeżeli już zostaliśmy ukąszeni to nie jest to pojedyncze ukąszenie, a najczęściej kilka.

•

Końskie muchy – ukąszenia są bardzo
bolesne, z obrzękiem, mogą również
krwawić.

•

Meszki – pozostawiają bolesne opuchnięte ślady na skórze.

POSTĘPOWANIE PO UŻĄDLENIU
Jeżeli ukąsił nas komar to nie należy drapać tego miejsca, można posmarować
żelem łagodzącym objawy.
Z kolei postępowanie po użądleniu
pszczoły, osy lub szerszenia jest bardziej zaawansowane, ale takie samo, bez
względu na to, który z wymienionych
owadów zaatakował. Pierwsza pomoc
jest różna w zależności od tego, czy osoba użądlona ma alergię czy nie.
Najpierw należy usunąć żądło, podważając je, jeżeli pozostało w skórze. Najlepiej zrobić to przedmiotem o prostych
krawędziach jak np. karta płatnicza czy
paznokieć. Nie zaleca się używania do
wyciągania żądła pęsety, gdyż może prowadzić to do uwolnienia większej ilości
jadu do organizmu człowieka.

obrzęk mogą się utrzymywać do tygodnia od ukąszenia.
Jeżeli objawy skórne utrzymują się lub
są bardzo dokuczliwe, możemy sięgnąć
po maść z hydrokortyzonem.
Gdy użądlenie jest w okolicy twarzy lub
szyi, należy postępować jak wyżej. Dodatkowo, warto dać do ssania użądlonej osobie kostkę lodu, gdyż lód będzie
zmniejszać obrzęk dróg oddechowych.
Jeżeli użądlenie nastąpiło w jamie ustnej, sprawdzi się również rozpuszczenie
łyżeczki soli w ustach, która pomoże
w pozbyciu się jadu z błony śluzowej.
W przypadku użądlenia w okolicę głowy
i gardła należy udać się do szpitala, aby
zweryfikować swój stan zdrowia, ponieważ bardzo łatwo może dojść do obrzęku
dróg oddechowych, przez co użądlony
będzie miał problemy z oddychaniem.
Jeżeli nastąpił atak stada pszczół, należy
jak najszybciej udać się, do ciemnego
pomieszczenia, osłaniając twarz, gdyż
owady te nie lubią ciemności i wylecą
na zewnątrz. Przy wielu użądleniach
również zaleca się udanie do specjalisty.

Ważne jest również, aby ściągnąć biżuterię (łańcuszki, pierścionki, bransoletki) na
wypadek, gdyby się okazało, że pojawi
się reakcja alergiczna i użądlona osoba
zacznie puchnąć.

OSOBY Z ALERGIĄ

Kolejnym krokiem jest umycie miejsca
użądlenia wodą z mydłem, a następnie
obłożenie go lodem. Warto też założyć
opaskę uciskową, aby zmniejszyć możliwość rozniesienia jadu po całym organizmie.

Objawy ciężkiej reakcji alergicznej:

W celu złagodzenia świądu i obrzęku
można zastosować miejscowo mentol,
dekspantenol, żel z aloesem czy żele
zawierające maleinian dimetindenu.
Warto również sięgnąć po doustne
leki przeciwalergiczne, które złagodzą
objawy użądlenia. Swędzenie, ból czy

Należy pamiętać, że użądlenia z ciężką reakcją uczuleniową zdarzają się
rzadko, jednak warto wiedzieć jak
rozpoznać taką reakcję, jeżeli wystąpi.

•

trudności w oddychaniu,

•

obrzęk,

•

ścisk w gardle,

•

świszczący oddech,

•

pokrzywka,

•

mdłości, wymioty,

•

niepokój,
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•

utrata przytomności,

•

przyspieszone bicie serca.

Jeżeli po ukąszeniu pojawiają się objawy
wymienione powyżej, należy wyciągnąć
żądło i od razu zadzwonić po pogotowie.

Osoby, które wiedzą, że są uczulone
na jad owadów lub są alergikami, powinny mieć przy sobie zastrzyk z epinefryną (adrenaliną). Użądlony może
sam sobie podać zastrzyk, jeżeli jest
w dobrym stanie, jeżeli nie - musimy
mu pomóc.

Poniżej krótka instrukcja jak poprawnie
podać zastrzyk przeciwalergiczny:
1. Zaciśnij pięść wokół preparatu, kciuk
powinien znajdować się po przeciwległej stronie igły lub jeżeli jest to pen,
ustaw kciuk blisko niebieskiej nakładki.
2. Zdejmij nakładkę z igły w przypadku
ampułkostrzykawki lub w przypadku
pena, niebieską nakładkę zabezpieczającą.
3. Wbij pod kątem prostym w część
przednio-boczną mięśnia uda (można
przez ubranie). W przypadku ampułkostrzykawki naciskaj tłok tak długo, aż
poczujesz wyraźny opór, po tym czasie
możesz wyciągnąć igłę. Jeżeli używasz
pena, pen sam wbije igłę po mocnym
przyłożeniu go pod kątem prostym
do uda, a potem igła zostanie automatycznie schowana w jego środku.
4. Miejsce zastrzyku po jego wykonaniu
masuj przez około 10 sekund.
5. W ciągu kilku minut adrenalina powinna zacząć działać.
Ważne, aby adrenalinę podać jak najszybciej, gdyż powyżej 15 minut od użądlenia
jej działanie może być już niewystarczające do zahamowania reakcji alergicznej.
Jeżeli objawy anafilaksji nie ustępują po 15
minutach, należy podać drugą dawkę leku.
Przy nagłym zatrzymaniu oddechu należy wykonać resuscytację krążeniowo
– oddechową do czasu przyjechania
karetki lub odzyskania oddechu przez
chorego.
Nawet jeżeli objawy ustąpią po podaniu
epinefryny, użądlony powinien udać się
na konsultację do lekarza i zweryfikować
swój stan zdrowia.
Co istotne, reakcja anafilaktyczna
może wystąpić chwilę po użądleniu,
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ale może też po kilku godzinach, dlatego istotne jest, aby użądlona osoba
nie zostawała sama przynajmniej przez
24 godziny.

JAK ZAPOBIEGAĆ UŻĄDLENIU
PRZEZ RÓŻNEGO RODZAJU
OWADY?

Przeważnie użądlenia owadów nie
są niebezpieczne, jednak mogą być
dla nas uciążliwe. Dlatego warto jak
najskuteczniej chronić się przed owadami. Stosowanie się do powyższych
zasad na pewno pozwoli zmniejszyć
ryzyko ataku owadów. A jeżeli pomi-

mo wszystko dojdzie do użądlenia,
będziesz w stanie pomóc sobie lub
innej osobie.

GABRIELA ZAWERACZ
Pracownik Apteki

Ze względu na zagrożenie zdrowia
a nawet życia po użądleniu owada,
warto wiedzieć jak zminimalizować
takie ryzyko i chronić się przed atakiem.

•

Nie przyciągaj ich do siebie.
Kwieciste zapachy będą wabić owady
jak osy czy pszczoły, dlatego lepiej jest
ich unikać. Również resztki jedzenia
działają na nie kusząco, dlatego warto
zachowywać wokół siebie porządek.
Warto również nie ubierać kolorowych
ubrań, które również przyciągają owady.

•

Spokój przede wszystkim.
Jeżeli już spotkasz na swojej drodze
jednego z owadów błonkoskrzydłych,
to nie wykonuj gwałtownych ruchów,
nie krzycz, bo grozi to jeszcze większym prawdopodobieństwem ukąszenia. Jeżeli nie będziemy wykonywać
gwałtownych ruchów i dawać owadowi powodu do ataku to po chwili po
prostu odleci. Nie ma sensu również
wskakiwać do wody, gdyż owady mogą
unosić się na wodzie i po Twoim wynurzeniu, znowu zacząć żądlić.

•

Nie chodź boso.
Chodzenie boso po trawie czy łące
zwiększa ryzyko użądlenia, jeżeli staniemy na owadzie gołą stopą. Osy często budują swoje gniazda zaraz pod
powierzchnią ziemi na łące, a zarówno one jak i pszczoły lubią siedzieć na
kwiatkach, które rosną na łąkach.

•

Ostrożnie jedz i pij, zwłaszcza słodkie rzeczy, które przyciągają osy
i pszczoły. Zawsze sprawdzaj, czy
przypadkiem jakiś owad nie usiadł na
tym, co aktualnie spożywasz.
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