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ΖΩΤΙΚΆ ΣΗΜΕΊΑ 



ΖΩΤΙΚΆ ΣΗΜΕΊΑ 

 Θερμοκρασία πυρήνα σώματος 

 Σφύξεις 

 Αναπνευστική συχνότητα 

 Αρτηριακή Πίεση 

 Κορεσμός της αιμοσφαιρίνης του αίματος σε 

οξυγόνο 



ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

 Χώρος: ήσυχος, ζεστός, φωτεινός 

 

 Ιδανική θέση εξέτασης: Ο ασθενής καθιστός με τα 
πόδια να ακουμπούν στο πάτωμα και την πλάτη να 
υποστηρίζεται σε ένα κάθισμα 

 

 ½ ώρα πριν την εξέταση: 

 Καφές 

 Αλκοόλ 

 Κάπνισμα 

 Έντονη άσκηση 

 Βαρύ γεύμα 



ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΚΆΘΕ ΝΕΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΖΩΤΙΚΩΝ 

ΣΗΜΕΙΩΝ 

 Πλένουμε χέρια 

 Συστηνόμαστε στον ασθενή 

 Τον ενημερώνουμε για την διαδικασία 

 Τον βοηθάμε να πάρει αναπαυτική θέση 

 Ζητάμε άδεια να ξεκινήσουμε 

 Τον ενημερώνουμε για τα αποτελέσματα 



ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗ-ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ 

Ηλεκτρονικά 

Υδραργυρικά 



ΣΗΜΕΙΑ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 Στόμα(37 οC) 

 

 Μασχάλη(36,3 οC) 

 

 Ορθό(37,7 οC) 

 

 Αυτί(37,7 οC) 

Υδραργυρικό ή ηλεκτρονικό 

Μόνο ηλεκτρονικό 



ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 Χρησιμοποιούμε κατά προτίμηση ατομικό 

θερμόμετρο σε κάθε ασθενή 

 Κατεβάζουμε το θερμόμετρο στους 35οC πριν τη 

χρήση του 

 Αν θέλουμε να θερμομετρήσουμε στη μασχάλη 

 Η μασχάλη να είναι τελείως στεγνή 

 Το θερμόμετρο να εφάπτεται καλά στη μασχάλη 

 Το χέρι να ακουμπάει καλά στο θώρακα 



ΣΦΥΓΜΟΣ 

Οι ρυθμικές ώσεις των αρτηριών, οι οποίες παράγονται 

από τον όγκο παλμού της καρδιακής συστολής  

 



ΣΗΜΕΙΑ ΣΦΥΓΜΟΜΕΤΡΗΣΗΣ 

I. Καρωτίδα αρτ. 

II. Κερκιδική αρτ. 

III. Μηριαία αρτ. 

IV. Ιγνυακή αρτ. 

V. Οπίσθια κνημιαία αρτ. 

VI. Ραχιαία του ποδός αρτ. 
 

 

 

 Συνήθως, ελέγχονται ο κερκιδικός και ο καρωτιδικός 
σφυγμός.  

 Για την ψηλάφηση της κερκιδικής αρτηρίας τοποθετούμε τις 
ράγες του δείκτη, μέσου και παράμεσου στην κερκιδική 
αύλακα και πιέζουμε ελαφρά 



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΣΦΥΓΜΏΝ 

 Συχνότητα (φυσιολογικά 60-100 σφύξεις/λεπτό) 

 Ρυθμός (ρυθμικός, ρυθμικός άρρυθμος, άρρυθμος 
άρρυθμος)  

 Όγκος 

 Κατάσταση τοιχώματος αρτηριών 

 



ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 

Ηλικία Σφύξεις ανά λεπτό 

νεογνά 100-160 

0-5 μηνών 90-150 

6-12 μηνών 80-140 

1-3 ετών 80-130 

3-5 ετών 80-120 

6-10 ετών 70-110 

11-14 ετών 60-105 

14+ ετών 60-100 

αθλητές 40-60 



ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

Ο αριθμός των αναπνοών του ατόμου κατά τη 

διάρκεια ενός λεπτού 
 



Φ.Τ. 14-20 

Βραδύπνοια 
<14 

Ταχύπνοια 
>20 



ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

 Εκτιμάμε 

i. Τη συχνότητα 

ii. Τη ρυθμικότητα 

iii. Το βάθος 

iv. Τις πιθανές διαταραχές των φάσεων του αναπνευστικού 

κύκλου 

 Δεν αναφέρουμε στον ασθενή ότι μετράμε τις 

αναπνοές του 

 Παρατηρούμε την άνοδο ή την κάθοδο του θώρακα 

ή την άνοδο και την πτώση της κοιλιάς σε 

κοιλιακή αναπνοή 

 



ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ 



ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 

1. Ψηλάφηση κερκιδικής ή βραχιόνιας αρτ. 

2. Μέτρηση με σφυγμομανόμετρο 

3. Ασθενής σε όρθια θέση για αποκλεισμό 

ορθοστατικής υπότασης 



ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ-ΥΠΕΡΤΑΣΗ 

ΣΥΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΗ 

Φυσιολογική 120-129 ή  80-84 

Προϋπέρταση 130-139 ή 85-89 

Υπέρταση στάδιο Ι 140-159 ή 90-99 

Υπέρταση στάδιο ΙΙ 160-179 ή 100-109 

Υπέρταση στάδιο ΙΙΙ ≥180 ή ≥110 

Οι τιμές σε mmHg 



ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΚΑΤΆ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ 

ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 

 Περιχειρίδες πολύ κοντές ή πολύ στενές  ψευδώς υψηλές 
μετρήσεις. 

 

 Xαλαρή περιχειρίδα ή η έξοδος τμήματος του αεροθαλάμου από την 
περιχειρίδα  εσφαλμένη αύξηση της ΑΠ. 

 

 Χρήση συνδυασμού ψηλαφητικής-ακροαστικής μεθόδου για τη 
μέτρηση της ΑΠ  αποφυγή ακροαστικού χάσματος και σοβαρής 
υποεκτίμηση της ΣΠ ή  υπερεκτίμησης της ΔΠ.  

 

 Χρήση του ήχου Korotkoff IV για τον προσδιορισμό της 
διαστολικής πίεσης σε περιπτώσεις όπου ο ρυθμικός ήχος είναι 
δυνατόν να ακούγεται μέχρι το μηδέν(παιδιά, εγκυμοσύνη, 
ηλικιωμένοι).  

 

 Ταχεία αποσυμπίεση του αεροθαλάμου σε περιπτώσεις μεγάλης 
βραδυκαρδίας ή σε κολπική μαρμαρυγή  πιθανόν να διαφύγει η 
ακρόαση της αρχικής καρδιακής συστολής και να λάβουμε ψευδώς 
μικρότερη ΣΠ. 

 



ΚΟΡΕΣΜΟΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΣΕ ΟΞΥΓΟΝΟ 



ΠΑΛΜΙΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ 

Φ.Τ. SatO2: 95-100% (+/- 2-3%) 



ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΑΖΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΒΜΙ) 

ΒΜΙ= ΒΑΡΟΣ(kg)/ΥΨΟΣ2(m) 



ΤΙΜΕΣ ΒΜΙ 



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ 
 Θερμοκρασία: μπλε χρώμα (ανά 0,2Co) 

 Σφύξεις: κόκκινο χρώμα (ανά 4 σφύξεις) 

 Αναπνοές: πράσινο χρώμα (ανά 2 αναπνοές) 

 Αρτηριακή πίεση: μπλε χρώμα (παραλληλόγραμμα) 

 



ΔΑΚΤΥΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 



ΔΑΚΤΥΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 

Με την εξέταση γίνεται εκτίμηση: 

 του σφιγκτήρα του πρωκτού 

 του πρωκτού 

 του ορθρού 

 του προστάτη αδένα στους άνδρες(μέγεθος, 
σύσταση,κινητικότητα) 

 του κόλπου και της μήτρας σε οπίσθια κάμψη στις 
γυναίκες 

 των κοπράνων 

 



Εργαστήριο Κλινικών Δεξιοτήτων 

Τμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ. 2014 - 15 



ΟΡΙΣΜΌΣ 
         

          
            Η πρόληψη λοιμώξεων περιλαμβάνει μια 

σειρά μέτρων που έχουν ως στόχο τη μείωση του 

κινδύνου μετάδοσης λοιμώξεων τόσο στους 

ασθενείς, όσο και στους εργαζόμενους στους χώρους 

παροχής υγείας. Αυτό επιτυγχάνεται με την 

τήρηση από όλους τους επαγγελματίες υγείας των 

μέτρων προφύλαξης για την πρόληψη λοιμώξεων. 

Εργαστήριο Κλινικών Δεξιοτήτων 

Τμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ. 2014 - 15 



ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΉ ΛΟΊΜΩΞΗ 

Ως νοσοκομειακή λοίμωξη 

ορίζεται εκείνη που 

παρουσιάζεται μετά τις 

πρώτες 48 ώρες νοσηλείας του 

ασθενή και υπολογίζεται ότι 

συμβαίνει σε ένα 8-10% των 

εισαγωγών 

Εργαστήριο Κλινικών Δεξιοτήτων 
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Η ΑΛΥΣΊΔΑ ΤΗΣ ΛΟΊΜΩΞΗΣ 

Παθογόνος 
μικροοργανισμός 

Δεξαμενή/εστία για 
την επιβίωση του 

(π.χ. ασθενής, 
ιατρονοσηλευτικό 

προσωπικό) 

Εστία εξόδου 
(άμεση/ έμμεση 

επαφή, αερογένώς, 
με σταγονίδια) 

Εστία εισόδου στον 
ξενιστή (δέρμα, 
βλεννογόνοι) 

Επιδεκτικός 
ξενιστής 

Εργαστήριο Κλινικών Δεξιοτήτων 
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ΒΑΣΙΚΈΣ ΠΡΟΦΥΛΆΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΈΣ 

ΠΡΌΛΗΨΗΣ ΛΟΙΜΏΞΕΩΝ 

1. Υγιεινή των χεριών 

2. Σωστή χρήση του προστατευτικού εξοπλισμού (γάντια, 

μάσκες κ.λπ.) 

3. Σωστή διαχείριση των αιχμηρών, μολυσματικών 

απορριμμάτων και βιολογικών υγρών 

4. Κατάλληλη διαχείριση και απολύμανση του ιατρικού 

εξοπλισμού και ιματισμού  

5. Σωστός καθαρισμός του νοσοκομειακού περιβάλλοντος 

6. Πρόληψη τραυματισμών από αιχμηρό αντικείμενο και 

ορθή αντιμετώπιση και διαχείριση ατυχημάτων 

Εργαστήριο Κλινικών Δεξιοτήτων 
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ΜΈΣΑ ΑΤΟΜΙΚΉΣ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ 

 Γάντια 

 Μάσκες, προστατευτικά γυαλιά και 

     ασπίδες προσώπου 

 Ποδιές μίας χρήσης και μπλούζες υψηλής 

αποτελεσματικότητας  

 Ποδονάρια 

 Σκουφάκια 

 

Εργαστήριο Κλινικών Δεξιοτήτων 

Τμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ. 2014 - 15 



Εργαστήριο Κλινικών Δεξιοτήτων 
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ΥΓΙΕΙΝΉ ΤΩΝ ΧΕΡΙΏΝ 

 Πλύσιμο με σαπούνι και νερό 

 

 Χρήση αλκοολούχων αντισηπτικών 

 

  Στόχος: Μείωση του αποικισμού των 

χεριών με την παροδική χλωρίδα, με 

απώτερο σκοπό τον περιορισμό της 

μετάδοσης των λοιμώξεων που 

μεταφέρονται με τα χέρια, κυρίως 

των επαγγελματιών υγείας  

Εργαστήριο Κλινικών Δεξιοτήτων 
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ΓΙΑΤΊ ΕΊΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΉ; 

Εργαστήριο Κλινικών Δεξιοτήτων 

Τμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ. 2014 - 15 

 Στις ανεπτυγμένες χώρες, οι λοιμώξεις που 

οφείλονται στους επαγγελματίες υγείας αφορούν το 5-

15% των ασθενών που νοσηλεύονται 

 Μπορεί να προσβάλουν το 9-37% των ασθενών στις 

ΜΕΘ 

 Σύμφωνα με δεδομένα του Ευρωπαϊκού Δικτύου 

Επιτήρησης των Λοιμώξεων περίπου 5 εκατ. λοιμώξεις 

που οφείλονται στους επαγγελματίες υγείας 

προκαλούν 25 εκατ. επιπλέον ημέρες νοσηλείας και 

13-24 δισεκατομμύρια ευρώ οικονομικής επιβάρυνσης 

στα συστήματα υγείας 



ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΉ ΧΛΩΡΊΔΑ 

ΔΈΡΜΑΤΟΣ 

Τριχωτό κεφαλής  

1 x 106  CFUs/cm 2 

 

Μασχάλη 5 x 105 CFUs/cm2 

Κοιλιακή χώρα 4 x 104 CFUs/cm2  

Αντιβράχιο 1 x 104 CFUs/cm2  

Xέρια 3.9 x 104 έως 4.6 x 106  

 

 

MMWR, Οctober 25, 2002/  Vol.51/No.RR-16 

 
Εργαστήριο Κλινικών Δεξιοτήτων 
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Σαπούνι και 
Νερό 

Εργαστήριο Κλινικών Δεξιοτήτων 
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Σαπούνι και 

Νερό 

Άπλυτο  

Δάκτυλο 

Αλκοολούχο 

Αντισηπτικό 



www.keelpno.gr/Portals/0/Αρχεία/Υγιεινή%20των%2

0Χεριών/5steps.pdf 



ΠΛΎΣΙΜΟ ΧΕΡΙΏΝ -  ΜΈΘΟΔΟΣ 
AYLIFFE 

Τρίψτε τα 

χέρια 

παλάμη με 

παλάμη. 

Εργαστήριο Κλινικών Δεξιοτήτων 
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Τρίψτε τη δεξιά 

παλάμη πάνω στο 

ραχιαίο τμήμα 

του αριστερού 

χεριού με τα 

δάχτυλα να 

συμπλέκονται και 

αντιστρόφως. 

Εργαστήριο Κλινικών Δεξιοτήτων 
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Τρίψτε 

παλάμη με 

παλάμη και τα 

δάκτυλα να 

συμπλέκονται 

Εργαστήριο Κλινικών Δεξιοτήτων 
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Τρίψτε τη ράχη 

των δακτύλων με 

την αντίθετη 

παλάμη και τα 

δάκτυλα 

σφιγμένα μεταξύ 

τους. 

Εργαστήριο Κλινικών Δεξιοτήτων 
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Περιστροφικό 

τρίψιμο του 

δεξιού 

αντίχειρα 

μέσα στην 

αριστερή 

παλάμη και 

αντιστρόφως.  

Εργαστήριο Κλινικών Δεξιοτήτων 
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Περιστροφικό 

τρίψιμο, προς 

τα πίσω και 

εμπρός, με 

σφιγμένα τα 

δάκτυλα του 

δεξιού χεριού 

στην αριστερή 

παλάμη και 

αντιστρόφως. 

Εργαστήριο Κλινικών Δεξιοτήτων 
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ΠΏΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΜΕ ΤΟ ΑΛΚΟΟΛΟΎΧΟ 

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΌ ΔΙΆΛΥΜΑ; 

http://www.keelpno.gr/Portals/0/Αρχεία/Υγιεινή%20των%20Χεριών/aaright.pdf  

http://www.keelpno.gr/Portals/0/Αρχεία/Υγιεινή των Χεριών/aaright.pdf
http://www.keelpno.gr/Portals/0/Αρχεία/Υγιεινή των Χεριών/aaright.pdf
http://www.keelpno.gr/Portals/0/Αρχεία/Υγιεινή των Χεριών/aaright.pdf
http://www.keelpno.gr/Portals/0/Αρχεία/Υγιεινή των Χεριών/aaright.pdf


http://www.keelpno.gr/Portals/0/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE

%B1/%CE%A5%CE%B3%CE%B9%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE%AE%20%CF%8

4%CF%89%CE%BD%20%CE%A7%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%BD/aa

right.pdf 

http://www.keelpno.gr/Portals/0/Αρχεία/Υγιε

ινή%20των%20Χεριών/aaright.pdf  

http://www.keelpno.gr/Portals/0/Αρχεία/Υγιεινή των Χεριών/aaright.pdf
http://www.keelpno.gr/Portals/0/Αρχεία/Υγιεινή των Χεριών/aaright.pdf
http://www.keelpno.gr/Portals/0/Αρχεία/Υγιεινή των Χεριών/aaright.pdf
http://www.keelpno.gr/Portals/0/Αρχεία/Υγιεινή των Χεριών/aaright.pdf
http://www.keelpno.gr/Portals/0/Αρχεία/Υγιεινή των Χεριών/aaright.pdf


ΠΌΤΕ ΔΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΜΕ ΤΟ 

ΑΛΚΟΟΛΟΎΧΟ ΔΙΆΛΥΜΑ; 

Η υγιεινή των χεριών δε θα πρέπει να 

πραγματοποιείται με αλκοολούχα διαλύματα, αλλά 

με πλύσιμο με νερό και σαπούνι στις εξής 

περιπτώσεις: 

 Όταν τα χέρια είναι εμφανώς λερωμένα 

 Όταν ο ασθενής πάσχει διαπιστωμένα από 

Clostridium Difficile  

 ΔΕΝ 

υποκαθιστά το 

πλύσιμο των 

χεριών 

Εργαστήριο Κλινικών Δεξιοτήτων 
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ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΉ ΑΝΤΙΣΗΨΊΑ ΧΕΡΙΏΝ 

• Χέρια και βραχίονες ελεύθερα από αμυχές ή 

τραύματα  

• Νύχια κοντά και υγιή. Δεν συστήνεται η 

εφαρμογή τεχνητών νυχιών.  

CDC ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΒ 

• Αποφυγή του βαψίματος νυχιών και 

κοσμημάτων 

CDC Unresolved issue 

 
Εργαστήριο Κλινικών Δεξιοτήτων 
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ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΌ ΠΛΎΣΙΜΟ ΧΕΡΙΏΝ 

• Επιλογή αντισηπτικού παράγοντα που 

μειώνει σημαντικά το μικροβιακό φορτίο, μη 

ερεθιστικού, ευρέως φάσματος, με ταχεία 

δράση.  

• Αντισηπτικά επιλογής: γλυκονική 

χλωρεξιδίνη & ιωδιούχος ποβιδόνη. 

• Διάρκεια πλυσίματος χεριών:  

 2’ συνιστούν οι ACS και APIC 

 2’ – 5’ συνιστά το CDC  

• Η χρήση βούρτσας δεν είναι επιβεβλημένη. 
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ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΌ ΠΛΎΣΙΜΟ ΧΕΡΙΏΝ 
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ΓΆΝΤΙΑ  

• Χρησιμοποιήστε γάντια σε κάθε πιθανή 

περίπτωση έκθεσης σε αίμα ή σωματικά υγρά. 

 

• Αφαιρέστε τα  γάντια μετά το πέρας της 

φροντίδας. Πλένετε πάντα τα χέρια μετά την 

αφαίρεση των γαντιών. 

 

• Μη χρησιμοποιείτε τα ίδιο ζευγάρι γάντια από 

ασθενή σε ασθενή. 

 

• Τα γάντια προορίζονται ΜΟΝΟ για μία χρήση. 
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ΠΌΤΕ ΦΟΡΆΜΕ ΑΠΛΆ 

ΓΆΝΤΙΑ; 

 Επαφή με αίμα ή άλλα σωματικά υγρά 

 Επαφή με βλεννογόνους ή δέρμα με λύσεις 

της συνέχειας 

 Παρουσία επιδημιών 

 Εισαγωγή ή αφαίρεση περιφερικών φλεβών 

 Αιμοληψία 

 Γυναικολογική εξέταση 

 Αναρρόφηση 

 Διαχείριση απορριμμάτων 

 Διαχείριση/καθαριότητα συσκευών  
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ΠΌΤΕ ΔΕ ΧΡΕΙΆΖΟΝΤΑΙ 

ΓΆΝΤΙΑ; 

 Μέτρηση αρτηριακής πίεσης, θερμοκρασίας, σφίξεων 

 Μετακινήσεις ασθενών  

 Περιποίηση οφθαλμών και αυτιών (εφόσον δεν έχουν 

εκκρίσεις) 

 Χειρισμός αγγειακών γραμμών, εφόσον δεν έχουν 

διαρροές 

 Χορήγηση φαρμάκων από το στόμα 

 Τοποθέτηση μη επεμβατικού αερισμού και μάσκας 

οξυγόνου 

 Χρήση τηλεφώνου 

 Καταγραφή στις κάρτες των ασθενών 

 Μετακίνηση αντικειμένων ασθενών 

Εργαστήριο Κλινικών Δεξιοτήτων 

Τμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ. 2014 - 15 



ΠΌΤΕ ΧΡΕΙΆΖΟΝΤΑΙ 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΈΝΑ ΓΆΝΤΙΑ; 

 Σε οποιαδήποτε χειρουργική διαδικασία 

 Τοκετός 

 Επεμβατικές ακτινολογικές διαδικασίες  

    (π.χ. αγγειογραφία) 

 Οποιαδήποτε διαδικασία πρόσβασης σε κεντρικό αγγείο  

 Προετοιμασία παρεντερικών διατροφών και 

χημειοθεραπευτικών παραγόντων  

 Τοποθέτηση ουροκαθετήρα 
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• Στην κλινική πρακτική είναι απαραίτητη η 

ασφαλής διάθεση των απορριμμάτων 

• Η παράλειψη της απομάκρυνσης ή 

ακατάλληλη διάθεση των απορριμμάτων: 

 εκθέτει σε κίνδυνο τους ίδιους τους 

επαγγελματίες υγείας  

 θέτει σε κίνδυνο άλλους επαγγελματίες, π.χ. 

προσωπικό καθαριότητας  

 θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία 
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ΚΛΙΝΙΚΆ ΑΠΌΒΛΗΤΑ 

• Κίτρινοι σάκοι : οποιοδήποτε υλικό 

 ήρθε σε επαφή με ασθενή (αίμα, βιολογικά υγρά) 

  πιθανόν να ήρθε σε επαφή με ασθενή 

 

• Μην πετάτε αιχμηρά αντικείμενα στις σακούλες 

των βιολογικών αποβλήτων 

 

• Τα απόβλητα αυτά  θα αποτεφρωθούν και δεν 

πρέπει να υπάρχουν γυάλινα αντικείμενα ή 

συσκευές αεροζόλ.  
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ΑΙΧΜΗΡΆ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΑ 

• Κίτρινα πλαστικά κυτία  

 Βελόνες  

 Άγκιστρα ραμμάτων 

 Νυστέρια, λεπίδες 

 Σπασμένο γυαλί 

• Ποτέ μην προσπαθήσετε να τοποθετήσετε το 
κάλυμμα της βελόνης 

• Η απομάκρυνση της βελόνης γίνεται στην ειδική 
οπή του κυτίου και τραβώντας τη σύριγγα προς τα 
έξω 

• Δε πρέπει να γεμίζουν πάνω από τα 3/4 

• Η λανθασμένη απόρριψη των αιχμηρών μπορεί 
να αποτελέσει αιτία ατυχήματος 
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ΜΗ ΚΛΙΝΙΚΆ ΑΠΌΒΛΗΤΑ 

Μαύροι σάκοι: 

 συνηθισμένα κοινά απόβλητα 

 χάρτινες συσκευασίες 

 μη βιολογικά υλικά  
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ΦΙΑΛΊΔΙΑ 

• Πορτοκαλί δοχεία     

         ή 

• Ισχυροί γκρι σάκοι 

• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν 

υπολείμματα της φαρμακευτικής ουσίας 

πριν τα απορρίψετε 
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ΙΜΑΤΙΣΜΌΣ 

Χρησιμοποιημένος ιματισμός:  

 σε άσπρους υφασμάτινους σάκους 

(π.χ. σεντόνια, ρουχισμός, πετσέτες) 

Ακάθαρτος ιματισμός: 

 σε υδροδιαλυτούς πλαστικούς σάκους που 
δένονται και τοποθετούνται σε ειδικούς 
κόκκινους σάκους ώστε να μεταφερθούν 
με ασφάλεια στα πλυντήρια 

(ιματισμός που έχει έρθει σε επαφή με αίμα 
ή άλλα βιολογικά υγρά) 
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ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΔΙΑΡΡΟΉΣ ΚΗΛΊΔΑΣ 

ΑΊΜΑΤΟΣ 

• Χρήση γαντιών και ποδιάς 

• Κάλυψη με χλωρίνη ή κόκκους 

διχλωροϊσο- κυανουρικού νατρίου 

• Καθαρισμός μετά από τουλάχιστον 2 

λεπτά με  

     με χαρτοβάμβακα ή χειροπετσέτες, οι 

οποίες θα πρέπει να απορριφθούν σε 

κίτρινη σακούλα 

• Καθαρισμός με γενικής χρήσης 

απορρυπαντικά σύμφωνα με τους 

κανόνες καθαρισμού του χώρου 

εργασίας 
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ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΑΤΥΧΉΜΑΤΟΣ ΜΕ 

ΑΙΧΜΗΡΌ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ 
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