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 Lye Water – الالي ماء

العامةالصحةعنمعلومات ورقة

 لطبخ بسيطة بكميات استخدامها يتم) الليمون بماء احيانا تسمى التي (الالي ماء
  والبامية، الذرة الفاصوليا، القمح، مثل والخضروات النودلس االرز، اللحوم،
 .الشوربة لعمل ايضا الالي ماء استخدام يمكن. النكهة الضافة او التليين بغرض

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

  ؟ Lye Water -الالي ماء عن اعرفه ان يجب الذي ماذا
  تباع التي الطعام مكونات من أقوى يكون قد استراليا في يباع الذي الالي ماء >

  .االخرى والدول افريقيا في
  عناية الي احتاجوا الالي ماء بلعوا الذين االطفال >

 .المستشفى في عاجلة طبية
 .مستديما ضررا ببتس وقد حادة تكون قد الحروق >
 اصعب فتحها تجعل خاصة اغطية الالي ماء لزجاجات >

  .فقط تعطلهم لكن فتحها من تمنعهم لن لالطفال،
 

 
 

 الصحة؟ على جدا خطرة الالي ماء تعتبر لماذا
  ان يمكن) حارقة (قوية ماء ولكنها للطبيخ، الالي ماء استخدام يمكن >

  :اذا خطرة تكون
  الفم، تحرق ان يمكن عندها جاجةالز من بالصدفة بلعها تم •

  .والمعدة الحنجرة
 .والجلد العيون تحرق ان يمكن عندها الجلد على تدفقت •

الفتح اجل من االسفل الي ادفع او اضغط
 للزجاجة المحكم االغالق من دائما تأآد

  نفس يفعلون وبلوراته الملح
 :الالي ماء ماتفعله

  - ’bicarb‘ بايكارب – الصودا بايكربونات >
 الصوديوم آربونات >
 الصوديوم بايكربونات >
  الالي ملح >
 uvusaaru - يوفاساروا >
  combo  - آومبو >
 soda ash - الصودا رماد >
 magadi soda –  مجدي صودة >

  الصودا ماء من نوعان هناك
 استراليا في تباع



 

 

 حرائق من ابنائنا على للحفاظ
 : (Lye Water)الالي ماء

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الي للوصول التسلق بإمكانهم االطفال ان تسنى :ال2.
 .الثالجة ورأس الدواليب

  لالطفال اليمكن مكان في الالي بماء احتفظ دائما
 .اليه الوصول

 في ذلك بعد لتترآها معلقة او آوب في الالي ماء بقياس تقم :ال3.
 .بالصدفة بابتالعها االطفال ليقوم معقد
 .فورا طبيخك الي تضيفها ان يجب

 في الخاص القفل ان أخرى زجاجة في الالي ماء بصب تقم :ال4.
 الزجاجة اخذ يمكنك حتى لالطفال، اصعب فتحها يجعل الالي ماء
 .منها يشربوا ان قبل بعيدا
 .جيدا القفل إحكام من تأآد

   )(Lye Waterللسؤ او الالي اءم حول المعلومات من لمزيد
 :ب أتصل المنزلية الكمياويات عن

 السموم معلومات مرآز  )Carolyn Lewis  ( لويس آارولين
 13 11 26   العلمية الخدمات فرع

 العامة الصحة
 االول الدور

Citi Centre Building  
11 Hindmarsh Square 

Adelaide SA 5000  
 7156 8226 08 : هاتف
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 ومن االطفال اليه يصل ان يمكن مكان في الالي ماء تخزن:ال1.
 .شربه ثم

 يمكن) حارقة (قوية ماء ولكنها للطبيخ، الالي ماء استخدام يمكن
 تحرق ان يمكن عندها الزجاجة من شربها تم اذا خطرة تكون ان

 . والمعدة الحنجرة الفم،
 112( بالرقم او )SA( اسعاف لخدمات )000( ب مباشرة اتصل بلعها ا تم اذ** 
)المحمولالهاتفمن

http://www.health.sa.gov.au/

