DETFARUGEDANTTIARX

Brandmand er enhver badegasts mareridt.
Selvom de er ubehagelige at svomme ind i, er
de danske brandmand dog generelt ufarlige. Pdt
verdensplan findes der imidlertid over 2000 forskellige arter, og i alt bliver mere end 150 mitlioner mennesker forbrandt hvert Ar' Bader du i
udlandet, bor du orientere dig om de lokale arter, for her kan nogen af dem vare meget farlige.
Her koncentrerer vi os dog kun om den danske
brandmand.

Langs brandmandens lange trdde sidder
mikroskopiske kapsler med gift som frigives ved beroring. Trdrdenekan blive flere
meter lange og kan brende, selvom de
ikke langere henger fast pA goplen. Frit
flydende trdde. eller trAde der skvulper
rundt i vandkanten og er naestenusynlige,
kan altsAstadig brende.
Ndr man kommer i kontakt med
brandmandens trade, bliver huden rsd,
og det brender. Symptomerne fortager
sig i lobet af en halv til to ttmer og kan
efterfolges af kloe. I meget sjeldne tilfalde kan modet med en dansk brandmand udlase alvorligere symptomer som
angstfolelse. kramper, vejrtrakningsbesvar, hurtig hjerterytme, mavesmerter, svimmelhed og bevidstloshed,som
alle kan vere farlige - serligt hvis man
stadig beflnder sig i vandet.

FgBSTEHJELP

Pdsmor en blanding af 50%bagePulver (natriumbicarbonat) og 50% hawand.
Lad det sidde et par minutter og skyl af.
Det afhjelper smerterne og er faktisk den
bedst unders@gtebehandling.
i varmt vand (42-45
@ N"a.-r,tning
grader) kan ogsa afhj€lpe smerterne.

lignende. El
@ ear-r, evt. lokalbedovende creme
eller en mild stertodcreme for at afhjelpe
smerte og kloe.
kan
@ nttergipitler med antihistamin
ogsA afhjelpe kloe (eksempelvisBenadryl
eller Alnok).
nod@ L,ormate tilfelde er det ikke
vendigt at s@gelage, men ved alvorlige
symptomer skal man g@redet.
Folgende behandlinger er enten uvirksomme eller kan ligefrem forvarre
symptomerne:

Der er mange red og myter om, hvordan
man bedst behandler de ubehagelige
symptomer. Her skal man vare opmarksom pA, at forstehjelpen afhenger af
hvilken art. man er blevet brandt af.
Mod den danske brandmand er folgende behandlinger fundet effektive:

@

@ eoolr," og urin kan have en smertelindrende effekt mod visse udenlandske
brandmend, men ikke de danske.

@

suau aldrigmed andetend en bar-

@

cnuu aldrighuden.

@

nrlr*g ikke en stram forbindingp€r

Danske brandmand er af arten Cyanea
Capillata og kan blive op til 60 cm i diameter og have 10 meter lange trAde. De findes ogsd lengere nordpA i Atianterhavet,
hvor de kan blive over to meter i dtameter
og slebe pd trAde, der er op til40 meter.

berskraber (f.eks.et kreditkort)

sr.yrstraksmed hawand.

pincet
@ rj..., trddene. Gerne med en
(vask
skraberen med
eller barberskraber
saltvand mellem hvert skrab).

SAmedbring en barberskraber,en pincet,
en halvtom ddse bagepulver og en lokalbedovende creme til stranden, sAer I godt
korende. Vil man g@re det ekstra godt,
kan man forebyggende smore sig med
Safe Sea.Det er en creme. der reducerer
symptomerne fra brandmandens trAde.
Endeligt kan man bade i vAddragt eller

omrddet

Gnub ikke huden, hvor brandmanden
har brendt. Det aktiverer flere af de mikroskopiske giftkapsler fra brandmandens trdde og forverrer den brendende
fornemmelse.

@

suytikkemed ferskvand.
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