Dauguma kambarinių augalų gali provokuoti alergiją, kai
kurie jų nuodingi. Augalai gali ir sužeisti spygliais, dygliais,
aštriais lapų kraštais ar smailiais galais. Be to, pavojų kelia
trąšos bei žemė vazonuose. Į gėlių žemę įsimetę pelėsiai
išsekusiems, mažiau atspariems žmonėms gali nuolat
trikdyti sveikatą.
Yra keletas augalų, kuriuos auginant reikia laikytis kai
kurių saugos priemonių.
Fikusų lapą suvalgęs arba baltų sulčių lyžtelėjęs vaikas gali
atsidurti ligoninėje. Nuodų sudirginta gerklė patinsta ir
žmogus gali pradėti dusti. Nekarpykite ir nepersodinėkite
fikusų prie mažų vaikų, nes iš žaizdų bėgančios sultys
garuoja ir gali sukelti alergiją.

Beje, patalpose, kuriose yra silpnų ligonių, kambarinių
gėlių laikyti nevertėtų. Kai kuriose Europos šalyse net
priimti įstatymai draudžiantys nuodingus augalus
auginti viešose vietose, pirmiausia dėl vaikų saugumo.
Pagal Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga,
vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo
programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ yra
sudarytas nuodingų augalų, draudžiamų sodinti įstaigos
teritorijoje apželdinimo tikslu, sąrašas: amerikinė
fitolaka, baltasis čemerys, brugmansijos, darželinis
pupmedis, juodoji drignė, kukmedžiai, kurpelės, lobelio
čemerys,
paprastasis
ricinmedis,
paprastasis
žalčialunkis, paprastoji durnaropė, paprastoji pakalnutė,
paprastoji rusmenė, rudeninis vėlyvis, tabakas, vaistinė
šunvyšnė.
Karpažolių visos augalo dalys yra nuodingos, pieniškose
sultyse yra odą ir gleivinę dirginančių medžiagų, į jų
aštrius spyglius galima susižeisti.

Sansevjera bei dracena turi labai nuodingų saponinų, taip
pat manoma, kad jos gali turėti ir kitų dar neatpažintų
nuodingų medžiagų.

Krotonai, monsteros, kalijos, anturiai, klivijos,
pachipodiumai turi medžiagų, dirginančių odą ir gleivinę.

Daugelis mėgsta auginti raudonas ir geltonas uogytes
(panašias į mažas paprikas), tai koralinė kiauliauogė,
suvalgius didesnį kiekį šio augalo vaisių, galima rimtai
apsinuodyti.

Difenbachijų, filodendrų nuodingi lapai ir sultys sukelia
burnos ertmės sudirginimą, trikdo kvėpavimą.

Paparčiai sunokina sporas, kurios skraido kambaryje ir
alergizuoja.
Oleandras - suformuoja daug žiedpumpurių, kurie
išsiskleidžia rožiniais arba baltais žiedais. Tačiau jo sultys
yra nuodingos, todėl reiktų stengtis neliesti lapų ir
stiebo, o jeigu taip atsitiko, tą vietą nuplaukite muilu.
Ypač saugokite akis.

Be to, ne visos gėlės tinka miegamajam kambariui.
Daugelio jų skleidžiama energija per stipri ir tik trikdo
ramų miegą. Kambaryje, kuriame miegama, jokiu būdu
nerekomenduojama laikyti jukų, krotonų, difenbachijų,
karpažolių, fikusų, meilenių, bromelinių augalų.

