VEZÉRFONAL KÍGYÓMARÁS KEZELÉSÉHEZ (AFRIKA DÉLI RÉSZÉN)

MÉREG
Cytotoxicus hatás

Kígyó
fajok

Neurotoxicus hatás

Puff adder (puffogó vipera), gabon adder,
spitting cobra fajták (köpködõ kobrák): Mozambique,
black-necked (fekete nyakú), black (fekete), zebra,
Stiletto kígyók (Bibron és Kongó), night adders
(éjszakai), ‘horned’ és ‘many horned’ adder fajták,
‘lowland swamp’ vipera

Vezetõ
klinikai
tünetek
a betegben

Fájdalmas növekvõ duzzanat (FND)
Vérzés elõfordulhat puffogó vipera marásnál
(thrombocytopenia) és gaboni adder marásnál
(felhasználásos alvadási zavar).

Haemotoxicus

Rinkhals, berg adder, Peringuey’s adder,
sivatagi hegyi adder, garter snake fajták,
shield-nose (pajzsorrú) snake

Boomslang, vine snake
(keleti és szavanna)

Kombinált FND és FB.

Vérzés (V)

* Kiszívás vagy semmi.

* Kiszívás vagy semmi.

Fokozódó gyengeség, bénulás (FB)
FND elõfordul nem köpködõ kobrák marásakor

* Kiszívás vagy semmi.
Nem köpködõ kobráknál: nyomásos
immobilizáció vagy artériás érszorító.
Mambák: artériás érszorítás. Polyvalens ellenméreg
abban az esetben ha fennáll száj körüli érzészavar,
rendkívül fokozott nyáladzás vagy fémes ízérzés és izzadás VAGY
légzési nehezítettség. Mesterséges lélegeztetés szükséges lehet.

* Kiszívás vagy semmi.

Elsõsegély

Fekete és zöld mamba,
nem köpködõ kobrák (snouted,
Cape, forest, Anchieta)

Kevert cytotoxicus és neurotoxicus

Beteg továbbítása kórházba vagy a legközelebbi orvosi ellátóhelyre!
Supportiv
kezelés

Intravénás folyadék
A megmart végtag felpolcolása **
Fájdalomcsillapítás.

Ellenméregre szükség
lehet a túléléshez vagy
végtag megtartáshoz ***

Puff adder, köpködõ kobrák,
gabon adder

Polyvalens

Ellenméreg fajtája
Javasolt dózis
intravénásan

50 ml: puff adder és köpködõ kobráknál
200 ml: gabon adder

Ellenméreg szükséges
az esetek ... százalékában

< 10%

Oxigén maszkon keresztül vagy lélegeztetéssel.
Légutak biztosítása.

Lásd cytotoxicus és neurotoxicus

Transzfúzió vagy faktorok
pótlása

Minden faj

Rinkhals

Bloomslang

Polyvalens

Polyvalens

Boomslang monospecificus

80 ml (40-200 ml)
Kis dózis esetén a tünetek
visszatérhetnek

50 ml

10-20 ml

50-70%

< 10%

* A kiszívásnak minimális elõnye van, de megnyugtatja a beteget..
** Néhány szerzõ a megmart végtag szív magasságában tartását javasolja.
*** Polyvalens ellenméreg hatékony mindössze mambák, kobrák, rinkhals, puff adder és gabon adder esetében. Tesztdózisra nincsen szükség.

80-100%

