
Топлинни крампи
Дехидратацията, причинена от обилното 
потене или недостатъчния прием на 
течности, води до крампи.

Симптоми
    ~ обилно потене
    ~ мускулни спазми    ~ мускулни спазми

Топлинна умора
Топлинната умора може да те връхлети 
внезапно!

Симптоми
    ~ обилно потене
    ~ мускулни спазми
    ~ гадене и повръщане    ~ гадене и повръщане
    ~ замаяност или главоболие
    ~ припадане

Топлинен удар
Топлинният удар може да бъде с фатален 
край и изисква непосредствена медицинска 
помощ!

Симптоми
    ~ гореща зачервена кожа или 
обилно изпотяванеобилно изпотяване
    ~ объркване или 
дезориентация
    ~ нарушения в говора
    ~ припадъци или 
конвулсии
    ~ пулсиращо главоболие
    ~ много висока телесна     ~ много висока телесна 
температура

Изложен си на риск ако:
    ~ си нов служител
    ~ работиш в топла и влажна среда 
    ~ извършваш тежка физическа работа
    ~ не пиеш достатъчно вода

Не забравяй да:
    ~ почиваш често и периодично на хладно/сянка
    ~ изпиваш чаша вода на всеки час 
    ~ НЕ чакай да ожаднееш, за да пиеш вода
    ~ НЕ пий алкохол и ИЗБЯГВАЙ кофеина

първа помощ
    ~ пий студена вода или спортни напитки 
с електролити
    ~ наложи студен компрес
    ~ премести се на по-хладно, сенчесто 
място

първа помощ
    ~ обади се на 112!
    ~ премести човека на по-хладно, сенчесто 
място
    ~ наложи студени компреси, намокри     ~ наложи студени компреси, намокри 
дрехите на човека с вода и повей върху него 
с кърпа

първа помощ
    ~ пий студена вода или спортни напитки 
с електролити
    ~ наложи студен компрес
    ~ премести се на по-хладно, сенчесто 
място
    ~ свали личните предпазни средства и     ~ свали личните предпазни средства и 
разхлаби облеклото
    ~ продължи охлаждането на тялото 
докато телесната ти температура стигне 
37.7о С.
   ~ ако тези мерки не подействат за    ~ ако тези мерки не подействат за 
облекчаване на симптомите, потърси 
медицинска помощ

Запознай се със симптомите 
и го предотварти!

ТОПЛИННИЯТ СТРЕС 
      МОЖЕ ДА БЪДЕ 
        ОПАСЕН ЗА ЖИВОТА ТИ
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