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Pïu ke Lye 
Athör de yith ke pial de raan ëbɛn

Pïu ke Lye (në kaamdɛ ke ka ye cɔl “pïu ke lemun”) ka yenë  
käk lik loom benë ke rïŋ thaal, lɔ̈u kuɔ miɛth cë wiy ku wal  
cë mɛn de anyuɔl, akuɛm, kuɔ lueka- bë cɔk kɔ̈c kuɔ bë miɛt mat 
thin. Pïu ke Lye kaa lëu benë ke thabun looi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Yeŋo kaar ba ŋic në pïu ke Lye? 
> Pïu ke Lye ye keek ɣaac në Athɛrɛlya kaa lëu bïkï riɛl awärkï  
 käk yekeek thaal në Aprika ku bɛ̈I kɔ̈k kuɔ̈t.  
> Mïth cë pïu ke Lye këm në dëk kaa kɔɔr bï keek dac laar pan  
 akïm ku bï akïm ke dac tïŋ. 
> nyuɔp ka lëu bë rac areet abë cië beer jäl 
> Alööŋ ke pïu ke Lye kaa nɔŋ cut ken peei ye 

mïth nuan bïkï keek liep-ka cï lëu bï keek cɔk 
mäl, ku ka lëu bï keek gɔ̈ɔ̈u 
 

 
 

Yeŋo lëu bï pïu ke Lye rac kenë pial? 
> Pïu ke Lye kaa piɛth kenë that ku kë loi rɔt, kaa ye pïu ye käŋ 

nyop lëu bïkï rac të:  
• Këmë keek në dëk keke tɔ̈u cë mɛnë biyë keek në alöŋde, 

ku ka lëu bike yï nyop thok, röl ku yï yäc. 
• Wɛ̈lë keek në dɛ̈l kɔ̈u, ka lëu bë dɛ̈ldu nyop ku nyinku. 

Pïu ke Lye waac kerou ye 
 keek ɣaac në Athɛrɛlya

Awan lɔ roŋroŋ kuɔ awan lɔmot ye luɔi 
thöŋ kenë luɔi yee pïu ke Lye looi: 
 
> baikärbonate thoda- bikarb 
> thodiöm carbonate(Awai) 
> thodiöm baikärbonate 
> awan de Lye 
> ubathaaru 
> kombo 
> ŋenh de thoda 
>magadi thoda

Nhiaacë yic kuɔ thanyë piny ago liep. 
Në nyindhiɛ, ye tïŋ apiɛth mɛn cë cut thiɔ̈ɔ̈k në min! 



 

Tïŋ de mïth apiɛth agokï cië 
nyuɔp në pïu ke Lye: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. DUƆ̈NË: pïu ke Lye tɔ̈u të lëu bï mïth keek cuɔ̈ɔ̈p ku 
dek kï ke. 

Pïu ke Lye kaa piɛth në that ku kë jɔl tɔ̈ kaa lëu bïkï 
kɔc nyop thook, röl ku yäc të dekkë keek cë mɛn bïyë 
keek në alöŋden. 
** na cë keek dek yuɔ̈pë luɔi de riän-de-riiŋ-akïm në 000 të cïn gaau  
(kuɔ  112 të yup yïn në mobal)                                                

 2. DUƆ̈NË: nom mär mïth kaa lëu bïkï yith nhial 
agokï dolab cuɔ̈ɔ̈p kuɔ talaja nom. 

Në nyindhiɛ ye pïu ke Lye tɔ̈ɔ̈u të cï mïth keek bë 
cuɔ̈ɔ̈p. 

3. DUƆ̈NË:  pïu ke Lye them në koothic kuɔ në tuŋic, 
ku jɔl keek waan në agen nhom të lëu bï mïth keek 
këm në dëk. 

Ye keek dhiil wäl në miëth thal yic ëlantöŋ ë them 
yïn keek.  

4. DUƆ̈NË:  pïu ke Lye kiir në alöŋ dɛ yic. 

Cuut cë keek tääu në alööŋ ke pïu ke Lye thook kaa 
ye mïth nuan bïkï keek liep, ago alöŋ lëu  në dër ku 
nyiɛɛië aŋootkï keke kën dek.  

Tïŋ apiɛth mɛn cëcuut thiɔ̈ɔ̈k ëmin. 

Na kɔɔr leek kɔ̈k në pïu ke Lye kuɔ wɛl kɔ̈k  
ye tɔ̈u baai yuɔ̈pë:  
Carolyn Lewis    Poisons Information Centre 
Scientific Services Branch   13 11 26  
Public Health     
1st floor      
Citi Centre Building      
11 Hindmarsh Square    
Adelaide SA 5000  
Tel  08 8226 7156 
Fax 08 8226 7102 
www.health.sa.gov.au 
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