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Pesan Penting
Sangat sulit untuk mendeteksi dan membuang 
merkuri dari dalam tubuh manusia. Solusi ter-
baik adalah Jauhi Merkuri. 

Tel: +62 536 3237184 Palangka Raya

Selamatkan 
Diri Anda dari

Keracunan 
Raksa

Jadilah Sehat,
Jauhi Air Raksa,
di mana saja!

2

di Toko emas1

di Lokasi pengolahan 
emas

Apa yang bisa anda
lakukan untuk 
melindungi diri dari ? 
Jauhi toko emas dan tempat-tempat lainnya 
yang membakar amalgam.

Ingatlah akan bahaya raksa dan beritahu kelu-
arga dan teman anda agar menjauhi air raksa

Beritahu pemerintah setempat, para pengolah 
emas dan pemilik toko emas bahwa kita harus 
menjaga kesehatan kita.
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Raksa dapat merusak

Sistem
Syaraf
Pusat

Mata
Gusi 

Kelenjar
Tiroid

Sistem 
Kekebalan

Ginjal
Bahaya
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Apa itu Air Raksa ? 
Raksa adalah elemen alami. Jika masih murni, 
raksa terlihat mengkilat dan mencair dalam 
suhu ruang

Apa tanda-tanda dan
gejala keracunan                    
air Raksa ? 
Raksa bisa menyebabkan muntah-muntah, 
nafsu makan berkurang, berat badan menurun, 
nyeri pada dada, diare, kulit terbakar dan iritasi, 
gusi bengkak dan mulut berdarah, serta air liur 
berlebihan.

Dalam tingkat pemaparan yang lebih tinggi, lebih 
banyak gejala yang muncul, seperti mati rasa 
dan kesemutan pada bibir, mulut, lidah, tangan 
dan kaki, tremor dan kurang koordinasi, pengli-
hatan dan pendengaran berkurang, pikun, pe-
rubahan kepribadian, gangguan paru-paru dan 
gagal ginjal.

Raksa juga dapat mengakibatkan cacat mental 
dan kesulitan belajar, kelumpuhan otak,kejang-
kejang, lumpuh layu, tremor (gemetar), dan 
kurang koordinasi tubuh, juga kerusakan 
penglihatan dan pendengaran pada bayi yang 
belum lahir jika sang ibu terpapar. 

Selain itu, raksa juga bisa terkandung dalam
air susu ibu, yang mengakibatkan bayi yang baru 
lahir semakin terpapar.

Siapa saja yang 
beresiko terpapar ?
Orang-orang dan masyarakat yang secara 
langsung terpapar raksa melalui pekerjaan 
mereka dan industri lokal merupakan orang yang 
paling beresiko.

Janin, bayi yang baru lahir dan anak-anak kecil 
sangat sensitif terhadap paparan raksa karena 
sistem syaraf mereka yang masih rawan. Karena 
itu, ibu-ibu yang baru melahirkan, ibu-ibu hamil 
dan calon ibu hamil harus waspada akan bahaya 
yang diakibatkan oleh raksa.
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