Informatii generale privind primul ajutor
•În caz de contact cu ochii: Spălați ochii cu multă apă, dacă este necesar. Solicitați imediat
sfatul medicului.
•In caz de inghitire: Spălați gura cu apă, beți puțină apă proaspătă. NU induceți vărsături.
Solicitați imediat sfatul medicului.
• În caz de inhalare: Scoateți persoana la aer curat.
•În caz de contact cu pielea și arsuri: Spălați zona afectată cu apă timp de cel puțin 10 minute.
• În cazul in care aveti nelamuriri, solicitati fără întârziere sfatul medicului. Luati subtantele și
recipientele cu dvs..
•În caz de rănire, solicitați întotdeauna sfatul medicului.
Sfaturi pentru adultii care supravegheaza
• Citiți și urmați instrucțiunile, regulile de siguranță si de prim ajutor și păstrați-le pentru
referință.
• Utilizarea incorectă a substanțelor chimice poate provoca vătămări și poate afecta
sănătatea. Puneti in practica doar acele experimente care sunt enumerate în instrucţiuni.
• Acest set de experimente este destinat utilizării numai de către copii cu vârsta peste 10 ani.
• Deoarece abilitățile copiilor variază atât de mult chiar și în cadrul grupelor de aceeasi
vârstă, adulti care supravegheaza ar trebui sa decida care
experimente sunt potrivite și sigure pentru copii. Instrucțiunile trebuie să
adultilor să evalueze orice experiment pentru a-și da seama daca este potrivit pentru un
anumit copil.
• Adultul care supraveghează trebuie să discute avertismentele și informatiile pentru siguranta
cu copilul sau copiii înainte de a pune in practica experimentele.
• Zona din jurul locului unde se desfasoara experimentul trebuie ferita de obstacole și si nu
trebuie sa fie acolo unde sunt tinute alimentele. Ar trebui să fie bine luminata si ventilata și sa
se afle aproape de o sursă de apă.
Reguli de siguranță
• Citiți aceste instrucțiuni înainte de utilizare, urmați-le și păstrați-le
pentru referință.
• Feriți copiii cu varsta mica și animalele de zona unde se desfasoara experimentul.
• Depozitati acest set și cristalul (cristalele) final(e) departe de copii cu vârsta sub 10 ani.
•Curățați toate echipamentele după utilizare.
•Substanțele din ambalajele care nu se pot sigila trebuie utilizate complet în cursul unui
experiment, adică după deschiderea pachetului.
• Spălați-vă pe mâini după efectuarea experimentelor.
• Nu mâncați și nu beți în zona experimentală.
• Nu permiteți ca substanțele chimice să intre în contact cu ochii sau gura.
• Nu aplicați substantele chimice pe corp.
• Nu cresteti cristale în locurile in care depozitati/manipulati mancarea sau băutura sau în
dormitoare.
•Nu utilizați niciun echipament care nu a fost furnizat împreună cu acest set sau recomandat
în instrucțiunile de utilizare.
•Aveți grijă cand manevrați apă caldă și soluții calde.
• Asigurați-vă că, în timpul creșterii cristalului, recipientul cu lichidul nu este accesibil
copiilor cu vârsta sub 10 ani.

