
KAIP SAUGOTIS NUO VABZDŽIŲ 

ĮKANDIMŲ?

Atšilus orams, gamtoje suaktyvėja įvairūs vabzdžiai, neduodantys 

ramybės miškuose, parkuose, paežerėse. Gamtoje nepatartina 

kvėpintis, ypač gėlių kvapo kvepalais, atvirose vietose gerti 

saldžių gėrimų, valgyti vaisių, ledų – jie privilioja vabzdžius. Jei po 

vabzdžio įgėlimo atsiranda bėrimų, ištinsta visa galūnė, tinsta 

veidas, tampa sunkiau kvėpuoti, svaigsta galva, reikia kreiptis 

pagalbos į medikus – tai alerginė reakcija.

Jeigu jau įkando:

• Uodų sukandžiotas vietas būtinai nuplaukite švariu vėsiu vandeniu

su muilu ir netrindami nusausinkite. Tada ant skaudamų vietų uždėkite

ledo arba kitokį šaltą kompresą, įkandimų vietą patepkite

dezinfekuojamuoju tirpalu, o tada preparatais, kurie efektyviai malšina

uždegimą ir niežulį, mažina skausmą ir tinimą.

• Uodo įkandimo sukeltą niežulį galima numalšinti ant įkandimo

vietos 15 min. palaikius vatos gniužulėlį, suvilgytą spiritiniu medetkų

žiedų antpilu.

• Skausmą ir niežulį gerai naikina šviežiai trinti pelyno, petražolės,

mėtos ar gysločio lapai. • Nereiktų pamiršti „seno gero“ tepalo

„Žvaigždutė“. Jis, beje, taip pat gerai atbaido uodus.

Kaip išvengti uodų įkandimų? Namus nuo šių vabzdžių patikimiausiai

apsaugos specialūs tinkleliai langams ir durims. Na, o vykstantiems į gamtą

apsisaugojimui nuo uodų įkandimų patartina naudoti repelentus

(kraujasiurbius nariuotakojus atbaidančias medžiagas). Jų gali būti įvairios

konsistencijos ir sandaros - aerozoliai, tepalai, kremai, pieštukai arba

garuojantys prietaisai. Efektyvumas ir veikimo trukmė priklauso nuo

repelento rūšies, naudojimo būdo, aplinkos sąlygų (temperatūros, drėgmės,

vėjo), vabzdžių jautrumo repelentui. Lauke patartina naudoti prieš uodus

skirtas žvakes. Jų sudėtyje yra aromatinių medžiagų, kurios degant

pasklinda aplinkoje ir atbaido uodus. Gaminamos ir kitos priemones,

naudojamos ir patalpų apsaugai: insekticidus garinančios spiralės, elektriniai

insekticidų garintojai.



Kaip atpažinti bitės įgėlimą?

• Stiprus aštrus skausmas įgėlimo vietoje.

• Įgeltos vietos paraudimas, patinimas.

• Kūno odos niežėjimas.

• Bitės įkandimo vietoje likęs geluonis.

Sunkėjant alerginei reakcijai, gali atsirasti dusulys, veido tinimas, 

pasunkėti kvėpavimas, pasireikšti dilgėlinis viso kūno bėrimas, 

nukristi kraujospūdis ir kt.

Jeigu pasireiškia labai stipri organizmo reakcija, ryškėja

anafilaksinio šoko požymiai, brangi kiekviena sekundė. Kol

atskubės medikai, nuraminkite nukentėjusįjį. Jei žmogus

sąmoningas, padėkite jam patogiai atsigulti ar atsisėsti.. Jeigu

žmogus dūsta, pasodinkite, kad būtų lengviau kvėpuoti. Jeigu

jaučia silpnumą, svaigsta galva, paguldykite ir kojas pakelkite

aukščiau už galvą. Stebėkite ir įvertinkite gyvybinius požymius:

sąmonę, kvėpavimą, pulsą, odos pokyčius. Jei nukentėjusysis

netenka sąmonės ir nustoja kvėpuoti, atlikite dirbtinį kvėpavimą.

Ką daryti?

• Pasireiškus alerginei reakcijai reikia mažinti skausmą ir patinimą bei

pasirūpinti, kad nukentėjęs žmogus patektų į gydymo įstaigą.

• Svarbu skubiai pašalinti bitės geluonį, jo nespaudžiant pirštais ar

pincetu, bet nubraukiant elektronine kortele ar bukąja peilio geležtės

dalimi, nes suspaudus geluonį į įgelto žmogaus organizmą gali patekti

dar daugiau nuodų.

• Numaukite nuo įgeltos galūnės žiedus, laikrodžius, apyrankes, nusekite

papuošalus.

• Skausmą ir tinimą sumažinkite uždėję ant įkandimo vietos šaltą

kompresą, ledo ar šaldytuvo kameroje sušaldytų maisto produktų ir

laikykite mažiausiai 10 minučių.

• Duokite išgerti antihistamininių vaistų. Paklauskite ar nukentėjęs

žmogus turi su savimi adrenalino automatinį švirkštą „EpiPen“,

padėkite jam susišvirkšti į šlaunies ar peties raumenis. Jei patinimas

plinta arba sunkėja simptomai kvieskite greitąją medicinos pagalbą tel.

112 ar patys skubiai vežkite į artimiausią ligoninę.



• Siekiant išvengti vapsvų, širšių ir bičių, gamtoje nepatartina

kvėpintis stiprų, ypač gėlių kvapą skleidžiančiais kvepalais.

• Gėrimus gerkite tik iš tokios taros, kad matytumėte, jog į

gėrimą nepateko vabzdys, nepastebėję galite jį praryti.

• Venkite valgyti atvirose vietovėse, ypač vaisius, ledus – jie

privilioja vabzdžius.

• Nerekomenduojama vaikščioti basomis po žydinčias pievas.

Labai daug vapsvų būna po vaismedžiais ant žemės

nukritusiuose vaisiuose – juos reikėtų rinkti atsargiai.

• Venkite gausiai žydinčių gėlynų, medžių ir krūmų. Neikite

prie avilių, vapsvų ar širšių lizdų.

KAIP APSISAUGOTI?

Uodams ir kitiems kraujasiurbiams vabzdžiams

atbaidyti vartojamos specialios priemonės,

vadinamos repelentais, tačiau šios medžiagos

neapsaugo nuo bičių ir vapsvų. Repelentai gali būti

ir natūralios kilmės, pavyzdžiui: citrinžolės ar

levandų eterinis aliejus.

Parengė visuomenės sveikatos priežiūros specialistė 
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