
Về những điều cần chú ý khi bị kiến lửa đỏ đốt (dành cho người dân)

Triệu chứng

[Mức độ nhẹ] Tại thời điểm bị đốt, người bị đốt sẽ cảm thấy đau dữ dội, giống như vết đốt bị nóng lên. Một lát sau, nơi 

vết đốt sẽ bị ngứa. Sau đó sẽ có mủ chảy ra.

[Mức độ trung bình] Nơi vết đốt sẽ sưng lên và có thể lan rộng ra vùng da xung quanh vết đốt, xuất hiện phát ban (mề 

đay) đi kèm với cảm giác ngứa ở một phần hoặc toàn bộ cơ thể.

[Mức độ nặng] Xuất hiện triệu chứng khó thở, khàn tiếng, đánh trống ngực dữ dội, chóng mặt, v.v..., và người bị đốt 

cũng có thể sẽ bị mất ý thức khi tình trạng xấu đi.

Nếu các triệu chứng này xuất hiện, có khả năng cao là người bị đốt sẽ bị “sốc phản vệ” (phản ứng dị ứng 

nghiêm trọng), và nếu điều trị chậm trễ có thể sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng.

* Những người cần đặc biệt chú ý

Nọc độc của kiến lửa đỏ có chứa các thành phần thường thấy ở nọc ong, v.v..., vì vậy những người bị dị ứng với nọc 

ong dù chưa từng bị kiến lửa đỏ cắn cũng cần phải đặc biệt chú ý.

Cách xử lý: Phản ứng với nọc độc của kiến lửa đỏ ở mỗi người sẽ có sự khác biệt rất lớn.

[Ngay sau khi bị kiến đốt]

Hãy nghỉ ngơi khoảng 20 ~ 30 phút, và chú ý đến tình trạng sức khỏe của mình xem có gì thay đổi hay không.

[Khi tình trạng cơ thể thay đổi đột ngột]

Tùy thuộc vào thể trạng của mỗi người mà các triệu chứng này có thể sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Nếu tình trạng cơ 

thể thay đổi đột ngột, hãy lập tức đến khám tại các cơ sở y tế bằng cách gọi xe cấp cứu, v.v... Khi đó, hãy nói với nhân 

viên y tế về việc “bị kiến đốt” và “có thể bị sốc phản vệ”, và lập tức tiếp nhận việc điều trị của họ.

Để biết thêm thông tin chi tiết về loài kiến lửa đỏ, vui lòng xem trên trang chủ của Bộ Môi trường.

https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/attention/hiari.html


