ртуть
правила поведінки при екстрених ситуаціях
Пари ртуті є надзвичайно отруйними,
навіть в невеликих кількостях можуть викликати
серйозні проблеми зі здоров'ям

як розпізнати?
Важкий сріблясто-білий метал, рідкий за кімнатної температури, легко випаровується
Широко застосовується у виробництві та в домашньому приладді (люмінесцентні лампи,
ртутні термометри, батарейки)
Може накопичуватися в рибі, молюсках в якості ще більш токсичної сполуки – метилртуть

заходи безпеки
Ізолюйте приміщення від людей, щільно зачиніть двері та відчиніть вікна
Одягніть на руки гумові рукавички, а на ноги бахіли; обличчя захистіть вологою марлею
Ретельно зберіть кульки ртуті у герметичну тару зі спеціальним розчином (наприклад,
мильно-содовим). Для збору можна використати спринцівку, серветки, скотч, аркуш
паперу, змочений олією, або ватні кульки, змочені водою
Забруднені речі складіть в поліетиленові пакети та здайте на утилізацію
Не викидайте ртуть до сміттєпроводу, в каналізацію, не витрушуйте з балкона
Не використовуйте для збору ртуті пилосос або віник!
Після механічного збирання ртуті потрібно провести нейтралізацію

ртуть може мати несприятливий вплив на розвиток мозку і нервової системи плоду під час вагітності

симптоми отруєння
проявляються через 8-24 години
Мідно-червоне забарвлення слизових рота та глотки, металевий присмак у роті
Розлад шлунку, нудота, блювота, болі в животі
Можливе підвищення температури тіла до 39 °С
Сильний головний біль та болі при ковтанні
Почервоніння, набухання і кровоточивість ясен
Частий пульс, серцева слабкість
Судоми литкових м'язів
Зниження апетиту, втрата ваги
Загальна слабкість, сонливість, дратівливість
У важких випадках знижується працездатність, розумова діяльність, пам'ять
Розвивається «ртутний тремор» – тремтіння пальців рук, повік, губ та ніг, що є типовими
ознаками ртутної неврастенії

перша допомога
Викличте бригаду швидкої допомоги
Вийдіть на свіже повітря, зберігайте тепло і спокій
При попаданні ртуті всередину в організм через рот (зазвичай це стосується маленьких
дітей), терміново промийте шлунок, випийте 20-30 г активованого вугілля та забезпечте
пиття молока у великій кількості для більш швидкого виведення отруйних сполук із сечею
Прополоскайте рота та горло, ретельно почистіть зуби
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