Kroppsnylonstrumpa manetens fiende:

Vid möte med maneter i Thailand
Nu rör sig maneterna närmare och närmare mot alla världens stränder. Risken att utsätta
sig. för ett ödesdigert möte med brännmaneter på sol- och badresan ökar.
Exploateringen av vår jord orsakar effekter som vi inte alltid räknar med. Utfiskningen av
våra havsvatten gör att maneter får större utrymme. Klimatförändringarna orsakar dessutom
en högre saltvattenhalt vid stränderna vilket maneter tycker om.
- Vissa maneter är farliga och några arter är förenade med direkt livsfara och kan döda en
människa väldigt, väldigt snabbt, säger Pia Karlsson på Sunmate.
Nu finns arten på semesterorter i vattnet runt Thailand och Malaysia.
- När jag var i norra Australien på 80- och 90-talet fick man bara bada vid stränder som var
omringade av skyddsnät och trots detta blev man uppmanad att ha vinäger med sig, berättar
Pia Karlsson.
Det finns många myter om vad man kan göra då olyckan har varit framme, men de ska
man inte lita på helt och hållet. Tipsen att urinera eller att hälla sötvatten på det brända
området har t o m motsatt verkan. Däremot är vinäger bra och gör så att manetens gift
hindras att fortsätta tränga in i kroppen. Därför är ett solskyddskit med vinäger, handskar
och en pincett något man alltid bör ha med sig på stränder där risk finns för möte. Ett
förebyggande skydd som kläder är dock att föredra.
- För dykare är det allmänt känt att kläder är ett bra skydd mot maneter, säger Pia Karlsson
vidare och badkläder i nylon/lycra har visat sig fungera bra.
- Det kan vara svårt att täcka hela kroppen med kläder när man badar, menar Pia Karlsson,
men skillnaden kan vara mellan liv och död. I vårt sortiment finns heltäckande badplagg och
använder man badskor och badkeps också så har man gjort mycket för att minska skadorna
vid ett angrepp, upplyser Pia Karlsson och tillägger att det i Australien finns särskilda
“stingersuits”, som är ett slags “kroppsnylonstrumpa” att köpa.
Ytterligare information, bilder, varuprov: Pia Karlsson, Sunmate, 070-5545710
Med vänliga hälsningar, Sunmate, Pia Karlsson
Källor;
Preventing Jellyfish Stings, http://suite101.com/article/preventing-jellyfish-stings-a165879*First Aid for Box Jellyfish and Portuguese Man
o´War Stings, http://suite101.com/article/first-aid-for-box-jellyfish-and-portuguese-mano-war-stings-a259658*How to Treat Jellyfish
Stings, http://suite101.com/article/how-to-treat-jellyfish-stings-a131035*www.stingersuits.com
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