Żmija zygzakowata!!

Jest częściowo chroniony.
Kryje się w wykrotach, pod zwalonymi pniami drzew,
na wilgotnych łąkach, obrzeżach lasów, wśród kamieni,
w nasłonecznionych miejscach blisko zbiorników
wodnych. Dobrze pływa.
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Oczy

czerwone/pomarańczowe z pionową źrenicą!!

Zęby
jadowe

osadzone w górnej szczęce

Głowa

spłaszczona, kształtem przypominająca serce

Kolor

szary, brązowo-rudy, czarny, z wyraźnym zygzakiem
o zabarwieniu ciemniejszym od podstawowego

Do lasu czy na łąkę ubierać pełne wysokie obuwie, najlepiej skórzane.
Żmije atakują tylko wtedy, gdy czują się zagrożone odcięciem drogi ucieczki, nagłym zbliżeniem,
dotknięciem kijem lub nogą.
Patrzeć pod nogi, zawsze uprzednio obejrzeć miejsce, gdzie chce się usiąść lub oprzeć rękami, nie dotykać,
nie zaczepiać żmii, pozwolić jej uciec.
Żmija przed ukąszeniem najpierw głośno syczy. To powinno być dla człowieka ostrzeżeniem.

Ogólne:
•
•
•
•
•
•
•

osłabienie, senność
mdłości, wymioty, bóle brzucha, biegunka
poty, dreszcze, gorączka
uczucie drętwienia, znieczulenia, np. wokół ust
wzmożone pragnienie
obrzęk twarzy, węzłów chłonnych
tętno słabe, niemiarowe, niewyczuwalne,
zaburzenia świadomości
•
•
•
•
•
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Miejscowe:
typowa ranka kłuta
narastający, rozchodzący się obrzęk
ból w miejscu ukąszenia
zaczerwienienie, zasinienie
zmiany na skórze, wykwit, wysypka
krwawienie z rany (rzadko)

Ukąszenie jest szczególnie niebezpieczne dla dzieci i osób starszych.
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1. Zadbać o własne bezpieczeństwo.
Wezwać pogotowie ratunkowe (może to zrobić inna
osoba wyznaczona do pomocy).
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2. Obmyć ukąszenie najlepiej solą fizjologiczną NaCl 0,9%
lub wodą z mydłem.
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3. Kończynę unieruchomić, ułożyć poniżej poziomu serca.
Schładzać miejsce zranienia np.: zimnymi kompresami.

Monitorować czynności życiowe (przytomność,
oddech) do czasu przyjazdu pogotowania.

•
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Nie masować, nie uciskać, nie nacinać miejsca ukąszenia
Nie odsysać ustami

•

Nie stosować opaski uciskowej!!

•
•

Nie podawać alkoholu, leków „cucących”,
Nie podawać surowicy przeciw jadowi żmij bez decyzji lekarza.

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Wejherowie

Wykorzystano rysunki z WikiHow

