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ΟΡΙΣΜΟΣ 

 Συρραφή τραύματος είναι η διαδικασία συμπλησιασμού και 

συγκράτησης των διατμηθέντων ιστών με χρήση μηχανικών μέσων 

(ράμματα, αγκτήρες) μέχρις ότου το τραύμα επουλωθεί αρκετά ώστε 

να μπορέσει να δεχτεί τάση χωρίς την ανάγκη μηχανικής 

υποστήριξης. 



ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΥΡΡΑΨΟΥΜΕ ΕΝΑ ΤΡΑΥΜΑ; 

 ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ 

 Συμπλησίαση χειλέων τραύματος-καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα 



ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΓΝΩΣΕΩΝ 



ΕΙΔΗ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ 

 Κατά πρώτο σκοπό: καθαρά τραύματα όταν τα χείλη του τραύματος 

είναι σε επαφή (ή συμπλησιάζονται και συρράπτονται) 

 Κατά δεύτερο σκοπό: επιμολυσμένα τραύματα με ιστικό χάσμα 

(όπου δεν υπάρχει συρραφή τραύματος) το οποίο καλύπτεται 

σταδιακά από κοκκιώδη ιστό 

 Κατά τρίτο σκοπό: συνδυασμός πρώτου και δεύτερου σε μεγάλα και 

ρυπαρά τραύματα 



ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΩΤΟ ΣΚΟΠΟ 

 Συνδέει στερεά μεταξύ τους τους κρημνούς του τραύματος παρά 

συμπληρώνει το κενό μεταξύ τους 

 Μέγιστο ισχύος: μεταξύ 3ης και 6ης εβδομάδας 

 Δε παρατηρείται συστολή και συρρίκνωση της ουλής 



ΑΠΟ ΤΙ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ Η ΣΩΣΤΗ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ 

Σωστή τεχνική συρραφής 

 Ήπιοι χειρισμοί 

 Προσεκτική αιμόσταση 

 Σεβασμός στους ιστούς 

Χειρουργικός καθαρισμός 

Αποφυγή τάσης ραμμάτων 

Συστηματικοί παράγοντες 

Χρήση κατάλληλου ράμματος 



ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 



ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΥΡΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ; 

 Δήγμα (ζώου ή ανθρώπου) 

 Διαπυημένο τραύμα 

 Ηλικία τραύματος >8-10 ώρες 

 Αποσπαστικό τραύμα με μεγάλο ιστικό έλλειμα 



ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΡΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ; 

 Καθαρισμός/περιποίηση του τραύματος 

 Καθαρισμός, απολύμανση και προετοιμασία του τραύματος ώστε να 

επιτευχθεί η διαδικασία της επούλωσης χωρίς τον κίνδυνο λοιμώξεων.  

 Επίσης καθαρισμός και περιποίηση μετά τη συρραφή! 

 Τοπική αναισθησία τραύματος 

 Τεχνική με την οποία καθίσταται ένα μέρος του σώματος προσωρινά 

αναίσθητο στον πόνο 

 Χρήση τοπικού αναισθητικού 

 Επιλογή κατάλληλου ράμματος 



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ/ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ 

 Υγιεινή των χεριών! 

 Μελέτη και καθαρισμός του τραύματος 

 Χημικός και μηχανικός καθαρισμός του τραύματος 

 Αντισηψία περιοχής 

 Καθαρισμός χειρουργικού πεδίου 



ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ 

 Τρόπος δράσης: αναστολή έναρξης και διάδοσης δυναμικών δράσης 

αποτρέποντας τη δυναμικοεξαρτώμενη αύξηση της αγωγιμότητας 

των ιόντων νατρίου 

 Αποκλεισμός διαύλων νατρίου 

 Αναστολή αγωγιμότητας μικρών νευρικών ινών 

 Η αίσθηση του πόνου αναστέλλεται πιο εύκολα από άλλες βασικές 

αισθήσεις (αφή, ιδιοδεκτικότητα κλπ) 

 Αναστολή πόνου αλλά όχι αφής! 

 Συνδυασμός με επινεφρίνη: αγγειοσύσπαση-καλύτερη αιμόσταση 



Ενέσιμα Τοπικά Αναισθητικά Φάρμακα  

   

Μέγιστη δόση 

χωρίς  

επινεφρίνη* 

mg/Kg   

Σωματικού 

βάρους  

Έναρξη 

δράσης  

Διάρκεια  

δράσης  

Μέση δόση  

ενηλίκου  

Λιδοκαΐνη 

(Xylocaine)  
4,5 mg/kg  άμεση  2 ώρες  500 mg  

Βουπιβακαΐνη 

(Marcaine)  
3 mg/kg  

2 με 5 

λεπτά  
4 ώρες  100 mg  

Προκαΐνη 

(Novocaine)  
15 mg/kg  

2 με 5 

λεπτά  
1 ώρα  1000 mg  

*Η μέγιστη δόση πρέπει να εξατομικεύεται. Η επινεφρίνη είναι μια αγγειοσυσπαστική ουσία 

που επιτρέπει την ένεση μεγαλύτερης δόσης τοπικού αναισθητικού  (μέγιστη δόση 

λιδοκαΐνης με επινεφρίνη=7mg/kg)  

Προσοχή: Ο παραπάνω πίνακας δεν δηλώνει πως οι συγκεκριμένες δόσεις είναι ασφαλείς ή 

οι απόλυτα μέγιστες δόσεις. Συστηματικές αντιδράσεις μπορεί να παρατηρηθούν και με 

πολύ μικρότερες δόσεις, ενώ πολύ μεγαλύτερες δόσεις έχουν χρησιμοποιηθεί διακριτικά 

χωρίς επιπλοκές. Για το λόγο αυτό απαιτείται τιτλοποίηση (επαναλαμβανόμενες μικρές 

δόσεις μέχρι να επιτευχθεί αναλγησία)  



ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

 Καταστολή ΚΝΣ 

 Καταστολή μυοκαρδίου 

 Αγγειοδιαστολή 

Αποφυγή τους με χορήγηση με κατάλληλη μέθοδο 

 

Αλλά κυριότερη και εύκολα προλαμβανόμενη: 

Η ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ!!! 

Γι αυτό: ελέγχουμε πάντα για ύπαρξη αλλεργίας ρωτώντας: 

 Αν υπάρχει γνωστή αλλεργία στη λιδοκαΐνη 

 Αν έχει ξανακάνει ράμματα χωρίς πρόβλημα με το αναισθητικό 

 Αν έχει κάνει οδοντιατρική επέμβαση όπως αφαίρεση δοντιού 

Ανεξάρτητα από την ύπαρξη ιστορικού ή όχι αλλεργίας στη λιδοκαΐνη 

θα πρέπει πάντα να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης χορήγησης 

ενδοφλέβιων υγρών, κορτικοειδών και αντιισταμινικών 



ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 Κατάλληλο 

 Υλικό 

 Είδος 

 Μέγεθος 

 Βελόνη 



ΥΛΙΚΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Απορροφήσιμα 

 Για τους εν τω βάθει ιστούς και τα εσωτερικά όργανα 

 Πολυγλυκολικό οξύ (Dexon), Πολυγλακτίνη 9-10 (Vicryl, PGA), 

Πολυδιοξανόνη (PDS), Πολυγλυκαπρόνη (Monocryl) 

 

Μη Απορροφήσιμα 

 Για το δέρμα 

 Μετάξι (Silk), Νάυλον (Ethilon), Πολυπροπυλένιο (Prolene), 

Πολυεστέρα (Mersilene) 



ΕΙΔΗ ΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Μονόκλωνα 

 Αποτελούνται μόνο από μια ίνα υλικού 

 PDS, Prolene, Ethilon 

 

Πολύκλωνα 

 Αποτελούνται από πολλές ίνες που διαπλέκονται μεταξύ τους 

 Silk (μετάξι), Vicryl 





ΜΕΓΕΘΗ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 Από 2…1 (το μεγαλύτερο) 

 Σε 1-0…2-0 (πολύ μεγάλα τραύματα ή σημεία με μεγάλη τάση) 

 Σε 3-0…4-0 (τα πιο συνηθισμένα μεγέθη) 

 Σε 5-0 (κοσμητική χειρουργική) 

 Σε 6-0 και πάνω (μικροσκοπική συρραφή, συνήθως οφθαλμική 

χειρουργική) 



ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 

Θέση Εν τω βάθει 

στιβάδες 

(απορροφήσιμα) 

Δέρμα 

(μη 

απορροφήσιμα) 

Τριχωτό κεφαλής 2-0 έως 4-0 2-0 έως 4-0 

Πρόσωπο-Τράχηλος 3-0 έως 5-0 3-0 έως 6-0 

Κορμός 2-0 έως 3-0 2-0 έως 4-0 

Άκρα 2-0 έως 5-0 2-0 έως 5-0 



ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 Τραυματικές (για το δέρμα) 

 Ατραυματικές (για τα εσωτερικά όργανα) 



ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΜΜΑΤΩΝ 

1. Διαβάζετε τις ετικέτες 

2. Τηρείτε τις ημερομηνίες λήξης 

3. Ισιώνετε τα ράμματα με ήπια έλξη 

4. Μην τραβάτε υπερβολικά τα ράμματα 

5. Αποφεύγετε τη σύνθλιψη και τη γωνίωση 

6. Μη βρέχετε τα ταχέως απορροφούμενα ράμματα 

7. Μην κάμπτετε τα ράμματα από ανοξείδωτο χάλυβα 

8. Σύρετε το νάυλον μεταξύ των δακτύλων σας για να καταργήσετε 

την ελαστική μνήμη τους 

9. Κλείνετε σωστά το βελονοκάτοχο 



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 



ΤΕΧΝΙΚΗ 



ΦΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

1. Γνωριμία και ενημέρωση του ασθενή 

2. Συγκέντρωση απαραίτητων υλικών 

3. Πρόληψη λοιμώξεων 

4. Καθαρισμός/περιποίηση του τραύματος 

5. Τοπική αναισθησία 

6. Συρραφή τραύματος 

7. Εκ νέου περιποίηση τραύματος 

8. Αντιτετανικός ορός/εμβόλιο 

9. Οδηγίες στον ασθενή 

10. Απόρριψη αντικειμένων 

11. Πρόληψη λοιμώξεων 



1. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ 

 Συστηθείτε στον ασθενή 

 Ρωτήστε το ονοματεπώνυμο του ασθενή 

 Καθησυχάστε τον ασθενή 

 Τοποθετείστε τον ασθενή σε ύπτια θέση εξασφαλίζοντας άνετη 

πρόσβαση στην περιοχή του τραύματος 

 Κάνετε τη σωστή λήψη ιστορικού 

 Ενημερώστε τον ασθενή για τη διαδικασία καθώς και ότι θα τον 

ενημερώνετε πριν από κάθε σας κίνηση 



ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

Καθαρισμός τραύματος 

 Γάντια μιας χρήσεως, όχι αποστειρωμένα 

 Γάζες αποστειρωμένες 

 Φυσιολογικός ορός (normal saline 0.9 %), υπέρτονα διαλύματα (Ν/S 

7.5 %, 15 %) 

 Αντισηπτικοί σάπωνες (Cetavlon, Hibitane, Antibacter) 

 Ιωδιούχα σκευάσματα (ιωδιούχος ποβιδόνη 10%, 7,5%) ή 

ισοπροπυλική αλκοόλη 70% 

 Οξυζενέ (Η2Ο2) 

 Αντιμικροβιακό spray (Pulvo 47) ή αντιβιοτικό spray (Nebacetin) 

 Ελαστικοί επίδεσμοι 



Τοπική αναισθησία 

 Αποστειρωμένα γάντια (καταλλήλου μεγέθους) 

 Αποστειρωμένο πεδίο (σχιστό) 

 Σύριγγα 5cc 

 Βελόνα 23G (μπλε) 

 Λιδοκαΐνη (Xylocaine inj sol 2% 20mg/ml) 



Συρραφή τραύματος 

 Ράμματα (επιλεγμένα με βάση την περίπτωση) 

 Βελονοκάτοχο 

 Χειρουργική λαβίδα 

 Νυστέρι ή Ψαλίδι ραμμάτων 

 Ψαλίδι ιστών 



Εκ νέου περιποίηση τραύματος 

 Γάζες αποστειρωμένες 

 Φυσιολογικός ορός (normal saline 0.9 %), υπέρτονα διαλύματα (Ν/S 

7.5 %, 15 %) 

 Ιωδιούχα σκευάσματα (ιωδιούχος ποβιδόνη 10%, 7,5%) ή 

ισοπροπυλική αλκοόλη 70% 

 Ελαστικοί επίδεσμοι 



Εμβολιασμός για τέτανο 

 Σύριγγα 

 Φάρμακο 

 Δεύτερη βελόνα 

 Βαμβάκι  

 Οινόπνευμα – Αντισηπτικό διάλειμμα 

 Γάντια μη αποστειρωμένα  

 Νεφροειδές 

 Για περισσότερες λεπτόμέρειες: Μάθημα Ενέσεων!!! 



 



3. ΠΡΟΛΗΨΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 

 Πλύσιμο των χεριών 

 (όπως μάθαμε στο μάθημα της Πρόληψης λοιμώξεων!) 

 Φοράμε μη αποστειρωμένα γάντια 



4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ/ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ 

 Εκτιμήστε τον τύπο του τραύματος (βάθος, έκταση, ρυπαρότητα, 

τρώση ευγενών ανατομικών στοιχείων π.χ. αγγεία, νεύρα, τένοντες) 

 Εκτιμήστε την πιθανότητα ανάγκης ακτινολογικού ελέγχου (ξένο 

σώμα, κάταγμα κλ.π.) 

 Προετοιμάστε το δέρμα (απομάκρυνση ρύπων, ιστοτεμαχίων, 

νεκρωμάτων) 

 Παρασκευάστε αποστειρωμένο πεδίο. Εφαρμόστε σωστά τις αρχές 

αντισηψίας: βάλτε αποστειρωμένα γάντια, καθαρίστε με 

αντισηπτικό διάλειμμα - κίνηση μιας κατεύθυνσης από το κέντρο 

του τραύματος προς την περιφέρεια 

 Τοποθετήστε αποστειρωμένο χειρουργικό πεδίο 



5. ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ 

 Ελέγξτε για πιθανή αλλεργία σε λιδοκαΐνη 

 Αναρροφήστε το κατάλληλο αναισθητικό σε μια σύριγγα 5ml 

 Αλλάξτε τη βελόνη 

 Εισάγετε τη βελόνη υποδόρια επί υγιούς ιστού κρατώντας τη 

σύριγγα  με γωνία 45ο και αναρροφήστε 

 Αν αναρροφηθεί αίμα αποσύρετε τη βελόνα και τη σύριγγα, απορρίψτε τα 

κατάλληλα και ξεκινήστε από την αρχή τη διαδικασία 

 Ευθειάστε τη βελόνη παράλληλα με το τραύμα και προωθήστε την 

στον υποδόριο ιστό για σχεδόν όλο το μήκος της 

 Εγχύστε το φάρμακο με ρυθμό 1ml/10” καλύπτοντας όλη την 

περιοχή του τραύματος 

 Αφαιρέστε τη βελόνα και απορρίψτε την κατάλληλα 

 Περιμένετε να δράσει το αναισθητικό 





6. ΣΥΡΡΑΦΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ 

Διάφορες τεχνικές συρραφής 

 

Η απλή διακεκομμένη και η κάθετη mattress ραφή καλύπτουν τις 

ανάγκες του μη χειρουργού 

 Απλή διακεκομμένη: απλά θλαστικά τραύματα 

 Κάθετη mattress: βαθύτερα τραύματα, σημεία με μεγάλη τάση, 

απομακρυσμένα χείλη τραύματος, ανάγκη για μεγαλύτερη 

μηχανική αντοχή 



6. ΣΥΡΡΑΦΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ 

 Σωστή τοποθέτηση βελόνης στο βελονοκάτοχο 





ΠΩΣ ΚΡΑΤΑΜΕ ΣΩΣΤΑ ΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 



ΑΠΛΗ ΔΙΑΚΕΚΟΜΜΕΝΗ ΡΑΦΗ 



ΚΑΘΕΤΗ MATTRESS ΡΑΦΗ 



ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΟΜΠΟΣ 







ΑΡΧΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ 



ΣΥΧΝΑ ΛΑΘΗ ΣΤΗ ΣΥΡΡΑΦΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ 



7. ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ 

 Καθαρίστε το τραύμα και τη γύρω περιοχή με φυσιολογικό ορό 

 Εμποτίστε την γραμμή συρραφής με ιωδιούχο ποβιδόνη 

 Τοποθετήστε αποστειρωμένες γάζες 

 Επιδέστε με ελαστικό επίδεσμο 



8. ΑΝΤΙΤΕΤΑΝΙΚΟΣ ΟΡΟΣ/ΕΜΒΟΛΙΟ 

Τέτανος: 

 Κλωστηρίδιο Τετάνου (Cl. tetani) 

 Άφθονο στο περιβάλλον 

 Ανθεκτικό στην αντισηψία 

 Παραγωγή εξωτοξινών 

 Τέτανος: σοβαρή λοίμωξη που προσβάλει τους σκελετικούς μύες 

προκαλώντας σπασμό και θάνατο 

 Πρόληψη: εμβολιασμός, χορήγηση αντιτετανικού ορού 



ΠΟΤΕ ΕΜΒΟΛΙΑΖΟΥΜΕ ‘Η ΧΟΡΗΓΟΥΜΕ ΟΡΟ; 

Για να αποφασίσουμε αν ο ασθενής χρειάζεται αντιτετανικό ορό ή 

εμβόλιο θα πρέπει να γνωρίζουμε: 

 Εάν το τραύμα είναι επικίνδυνο για τέτανο ή όχι 

 Το ιστορικό προηγούμενης χορήγησης εμβολίου για τέτανο 



ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΓΙΑ ΤΕΤΑΝΟ 

 >6 ώρες από τον τραυματισμό 

 Αστεροειδές, αποσπαστικό 

 >1 cm βάθος 

 Σύνθλιψη, έγκαυμα, κρυοπάγημα, πυροβολισμός 

 Σημεία φλεγμονής 

 Επιμολύνσεις (χώμα, σάλια) 

 Απονευρωμένοι ή ισχαιμικοί ιστοί 



ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 

 Ρωτάμε τον ασθενή αν γνωρίζει πότε εμβολιάστηκε τελευταία φορά 

για τέτανο (εμβόλιο σε συνδυασμό με εμβόλιο διφθερίτιδας- Td) 

 Αν είναι άντρας ρωτάμε αν και πότε πήγε στρατό (όλοι οι φαντάροι 

εμβολιάζονται για τον τέτανο) 

Οι ασθενείς σπάνια γνωρίζουν την κατάσταση εμβολιασμού τους για 

τον τέτανο. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις τους αντιμετωπίζουμε ως ανεμβολίαστους. 



ΟΔΗΓΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΟΥ 

Ιστορικό 

χορήγησης 

εμβολίου 

Μη επικίνδυνο για 

τέτανο τραύμα 

Επικίνδυνο για 

τέτανο τραύμα 

Δόσεις Εμβόλιο Ορός Εμβόλιο Ορός 

Άγνωστες ή <3 

 
Ναι 

Πλήρες σχήμα 
Όχι Ναι 

Πλήρες σχήμα 
Ναι 

>3, η τελευταία 

<5 χρόνια πριν 
Όχι Όχι Όχι Όχι 

>3, η τελευταία 

5-10 χρόνια πριν 
Όχι Όχι Ναι 

Αναμνηστική δόση 
Όχι 

>3, η τελευταία 

>10 χρόνια πριν 
Ναι 

Αναμνηστική δόση 
Όχι Ναι 

Αναμνηστική δόση 
Όχι 



ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΟΥ 

 Ορός: εφάπαξ 

 Εμβόλιο, σε τρεις δόσεις 

 Η πρώτη την ημέρα της συρραφής 

 Η δεύτερη μετά από ένα μήνα 

 Η τρίτη μετά από ένα χρόνο 



9. ΟΔΗΓΊΕΣ ΣΤΟΝ ΑΣΘΕΝΉ 

 Ενημερώστε τον ασθενή για την ημέρα επανεξέτασης και το χρόνο 

αφαίρεσης των ραμμάτων  

 

Επανεξέταση: 2 ημέρες 

 

Αφαίρεση ραμμάτων: 

 Κεφαλή, τράχηλος: 3-4 ημέρες 

 Κοιλιά, θώρακας, περίνεο: 7-14 ημέρες 

 Ράχη: 14 ημέρες 

 Βραχίονας, αντιβράχιο, μηρός, κνήμη: 7-8 ημέρες 

 Χέρια, πόδια: 10-12 ημέρες 

 

 



 Βεβαιωθείτε ότι ο ασθενής είναι σε καλή κατάσταση και πείτε του 

να επανέλθει σε περίπτωση που κάτι χρειαστεί 

 Βεβαιωθείτε ότι ο ασθενής κατανόησε τις οδηγίες σας  

 Ευχαριστείστε τον ασθενή  

 



10. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

 Συσκευασίες υλικών 

 Γάζες 

 Βελόνη 

 Σύριγγα 

 Βελόνη ράμματος 

 Γάντια 

 

 Μαύρη σακούλα 

 Κίτρινη σακούλα 

 Κίτρινο κυτίο 

 Κίτρινο κυτίο 

 Κίτρινο κυτίο 

 Κίτρινη σακούλα 

 



11. ΠΡΟΛΗΨΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 

 Πλένουμε τα χέρια μας 



ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ 

1. Γνωριμία και ενημέρωση του ασθενή 

2. Συγκέντρωση απαραίτητων υλικών 

3. Πρόληψη λοιμώξεων 

4. Καθαρισμός/περιποίηση του τραύματος 

5. Τοπική αναισθησία 

6. Συρραφή τραύματος 

7. Εκ νέου περιποίηση τραύματος 

8. Αντιτετανικός ορός/εμβόλιο 

9. Οδηγίες στον ασθενή 

10. Απόρριψη αντικειμένων 

11. Πρόληψη λοιμώξεων 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!!! 


