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ΟΡΙΣΜΟΣ 

 Ένεση είναι η πράξη κατά την οποία χορηγούνται ουσίες 

χρησιμοποιώντας βελόνα και σύριγγα 

 Είδη ενέσεων: 

1. Ενδομυϊκή 

2. Υποδόρια 

3. Ενδοδερμική 

4. Ενδοφλέβια 

5. Ενδοστική 

6. Ενδοαρθρική 



ΕΙΔΗ ΕΝΕΣΕΩΝ 

Ενδομυϊκή Ένεση Ενδοδερμική 

Ένεση 

Υποδόρια 

Ένεση 



ΣΎΡΙΓΓΕΣ 

 Περιλαμβάνει το αεροφυλάκιο και το έμβολο 

 

 Διαφορετικές χωρητικότητες (2,5, 5, 10, 20, 60 ml)  

 Σύριγγες ινσουλίνης σε Διεθνείς Μονάδες IU – 

100 IU=1ml) 

 

 Χρησιμοποιούμε τη μικρότερη δυνατή σύριγγα για 

μεγαλύτερη ακρίβεια!!! 



ΣΎΡΙΓΓΕΣ 



ΒΕΛΌΝΕΣ 

 

 Βαθμονόμηση σε GAUGE – Διάμετρος βελόνας και 

οπής της 

 

 Όσο μεγαλύτερο είναι το G τόσο μικρότερη είναι η 

οπή της. 

 

 Επιλογή της βελόνας με βάση: 

 Είδος της ένεσης 

 Σωματότυπο του ασθενή 



ΒΕΛΌΝΕΣ 



ΦΆΡΜΑΚΑ 



ΦΆΡΜΑΚΑ 

 

 Προσέχουμε: 

 

 Ημερομηνία Λήξης 

 

 Τρόπο Χορήγησης 

 

 Αλλεργίες 



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ ΈΝΕΣΗΣ 

 Υλικά:  Σύριγγα 

   Φάρμακο 

   Δεύτερη βελόνα 

   Βαμβάκι  

   Οινόπνευμα – Αντισηπτικό διάλειμμα 

   Γάντια μη αποστειρωμένα  

   Νεφροειδές  

   Κυτίο απόρριψης αιχμηρών αντικειμένων 

 

 Πλύσιμο χεριών 

 Αναρρόφηση φαρμάκου από φιαλίδιο 

 Αλλαγή βελόνας πριν την ένεση 

 Τοποθέτηση γαντιών 



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ ΈΝΕΣΗΣ 

Πριν την ένεση: 

Συστηνόμαστε 

Ταυτοποίηση ταυτότητας ασθενούς 

Ενημέρωση – Συγκατάθεση 

 

Μετά την ένεση 

Οδηγίες 

Ρωτάμε τον ασθενή αν είναι καλά 

Ευχαριστούμε 

Απόρριψη υλικών 

 



1. ΕΝΔΟΜΥΪΚΉ ΈΝΕΣΗ 

 Ορισμός: Χορήγηση φαρμακευτικής ουσίας 

απευθείας στο μυϊκό ιστό (ΙΜ – ΕΜ) 

 

 Ταχεία απορρόφηση – Παρατεταμένη δράση 

 

 Αναλγητικά – Αντιεμετικά – Εμβόλια 

 

 Χρησιμοποιούνται βελόνες 21 ή 23 G 



1. ΕΝΔΟΜΫΙΚΉ ΈΝΕΣΗ 

ΚΑΤΆΛΛΗΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΈΣ 

 Δελτοειδής Μύς  

 Οπίσθια γλουτιαία περιοχή 

 

 



1. ΕΝΔΟΜΫΙΚΉ ΈΝΕΣΗ 

ΚΑΤΆΛΛΗΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΈΣ 

 Πλάγια γλουτιαία περιοχή 

 Τετρακέφαλος Μυς 

 



1. ΕΝΔΟΜΥΪΚΉ ΈΝΕΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΉ 

-Έλεγχος της περιοχής για βλάβες 

-Αντισηψία της περιοχής 

-«Βαθιά ανάσα» 

-Εισαγωγή βελόνας με κλίση 90ο  

-Ένα κομμάτι της βελόνας έξω από το σώμα για τυχόν 
ατυχήματα 

-Αναρρόφηση  

-Έγχυση φαρμάκου 

-Με καθαρό βαμβάκι μαλάξεις στην περιοχή 

- Δεν ξαναβάζουμε το καπάκι στη βελόνα 

-Απόρριψη των υλικών 

-Αφαίρεση γαντιών – Πλύσιμο χεριών 

 



2. ΥΠΟΔΌΡΙΑ ΈΝΕΣΗ 

 Χορήγηση φαρμακευτικής ουσίας απευθείας στον 

υποδόριο ιστό (SC) 

 

 Βραδεία απορρόφηση 

 

 Ινσουλίνη – Αντιπηκτική Αγωγή 

 

 Χρησιμοποιούνται βελόνες 25 ή 26 G 

 

 



2. ΥΠΟΔΌΡΙΑ ΈΝΕΣΗ 

ΚΑΤΆΛΛΗΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΈΣ 

 Έξω επιφάνεια του άνω ημιμορίου οτυ βραχίονα 

 Κοιλιά (σε ακτίνα 5cm από τον ομφαλό) 

 Πρόσθια επιφάνεια μηρών 



2. ΥΠΟΔΌΡΙΑ ΈΝΕΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΉ 

-Έλεγχος της περιοχής για βλάβες (ιδίως σε διαβητικούς 
ασθενείς) 

-Αποφυγή χρήσης αλκοολούχων διαλυμάτων – Πλύσιμο 
της περιοχής 

-«Βαθιά ανάσα» 

-Εισαγωγή βελόνας με κλίση 45ο  

-Ένα κομμάτι της βελόνας έξω από το σώμα για τυχόν 
ατυχήματα 

-Αναρρόφηση  

-Έγχυση φαρμάκου 

-Με καθαρό βαμβάκι ελαφρή πίεση 

- Δεν ξαναβάζουμε το καπάκι στη βελόνα 

-Απόρριψη των υλικών 

-Αφαίρεση γαντιών – Πλύσιμο χεριών 

 



3. ΕΝΔΟΔΕΡΜΙΚΉ ΈΝΕΣΗ 

 Χορήγηση ουσιών ανάμεσα στα στρώματα του 

δέρματος 

 

 Διεξαγωγή διαγνωστικών δοκιμασιών 

 

 Δοκιμασία Mantoux – Αλλεργικές δοκιμασίες 

νυγμού 

 

 Χρησιμοποιούνται βελόνες 25 ή 26 G 

 

 

 



3. ΕΝΔΟΔΕΡΜΙΚΉ ΈΝΕΣΗ 

ΚΑΤΆΛΛΗΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΈΣ 

 Έσω επιφάνεια του αντιβραχίου 



3. ΕΝΔΟΔΕΡΜΙΚΉ ΈΝΕΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΉ 

 

 Εισαγωγή της βελόνας σχεδόν παράλληλα με το 

 δέρμα – Οπή προς τα πάνω 

 

 Έγχυση του φαρμάκου – Δημιουργία «φουσκάλας» 

 

 Διαφορές με τις ενδομυϊκές και υποδόριες ενέσεις: 

 Περιμένουμε να στεγνώσει το οινόπνευμα 

 Δεν κάνουμε αναρρόφηση 

 Δεν κάνουμε μαλάξεις  

 



ΦΥΜΑΤΙΝΟΑΝΤΊΔΡΑΣΗ MANTOUX 

 Σκοπός: Ελγχουμε αν ο ασθενής έχει έρθει σε 

επαφή με το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης 

 

 Εγχύονται 2U φυματίνης (0,1 ml) 

 

 Χρειαζόμαστε επιπλέον: 

 Στυλό 

 Χάρακα ή Μεζούρα 



ΦΥΜΑΤΙΝΟΑΝΤΊΔΡΑΣΗ MANTOUX 

ΦΆΣΗ Ι - ΔΙΕΞΑΓΩΓΉ 

- Έλεγχος της περιοχής για βλάβες 

- Τοπική αντισηψία της περιοχής 

- «Βαθιά ανάσα» 

- Εισαγωγή βελόνας με κλίση 5-15ο  

- Έγχυση φυματίνης 

- Δεν ξαναβάζουμε το καπάκι στη βελόνα 

- Μέτρηση της διαμέτρου της φακής (αν <6mm 
επανάληψη της διαδικασίας) 

- Σημειώνουμε με στυλό ένα κύκλο γύρω από το 
σημείο της ένεσης – ημερομηνία - ώρα 

- Απόρριψη των υλικών 

-Αφαίρεση γαντιών – Πλύσιμο χεριών 

 



ΦΥΜΑΤΙΝΟΑΝΤΊΔΡΑΣΗ MANTOUX 

ΦΆΣΗ ΙΙ – ΑΝΆΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΟΣ 

 Μετά από 48-72 ώρες 

 Αξιολογείται η μέγιστη εγκάρσια προς τον επιμήκη άξονα 

του αντιβραχίου διάμετρος της διήθησης (σκληρίας) και 

όχι της ερυθρότητας (κοκκινίλα). 

 

 



ΦΥΜΑΤΙΝΟΑΝΤΊΔΡΑΣΗ MANTOUX 

ΦΆΣΗ ΙΙ – ΑΝΆΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΟΣ 

Διάμετρος διήθησης Ερμηνεία 

<5mm Αρνητική 

5-9,9mm Πιθανά θετική σε HIV (+), 

ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς κλπ 

10-14,9mm Πιθανά θετική σε μετανάστες, 

χρήστες ναρκωτικών, παιδιά χωρίς 

ιστορικό εμβολιασμού κλπ 

>15mm ή παρουσία νέκρωσης Θετική 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΆ... 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!!! 


