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ΑΛΑΦΙΔΜΖ ΠΡΝ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΝ 
ΡΟΑΞΔΕΗ

► Ππάνια θαηάζηαζε αιιά 
ςπαπκηόρ ν θίλδπλνο

► Emergency Care Research 
Institute => 550-650
πεξηζηαηηθά αλάθιεμεο 
θάζε ρξόλν (Ζ.Ξ.Α)

► Γπλαηόλ λα απνβεί μοιπαίο
γηα αζζελή-πξνζσπηθό



ΚΖΣΑΛΗΠΚΝΠ ΑΛΑΦΙΔΜΖΠ

ΜΗΥΑΝΙΜΟ 

ΠΤΡΟΓΟΣΗΗ

ΚΑΤΙΜΗ

ΤΛΗ

ΟΞΔΙΓΩΣΙΚΗ

ΟΤΙΑ



ΝΜΔΗΓΩΡΗΘΖ ΝΠΗΑ

► Σεηξνπξγεία → 
Περίσσεια Ο2 – Ν2Ο
από κενηπικέρ παποσέρ 
ή εθεδπικούρ 
κςλίνδποςρ =>
Αςξημένη πιθανόηηηα  
ανάθλεξηρ

► Ο2→ςγκένηπυζη ζε 
σαμηλό ύτορ (πσ 
ανοικηή θυπακική 
κοιλόηηηα)



ΘΑΠΗΚΖ ΙΖ
ΑΠΘΔΛΖΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ 

ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΝ
Ρξίρσκα Γηαιύκαηα πξνεηνηκαζίαο δέξκαηνο

(θαζαξηζηηθά, γηα επηθόιιεζε, αιθνόι)

Αέξηα γαζηξεληεξηθνύ 
ζσιήλα (κεζάλην, πδξνγόλν

Ηκαηηζκόο, κάζθεο, θαπέια, πνδνλάξηα, 
ζηξώκαηα, καμηιάξηα, θνπβέξηεο

Δπηζέκαηα πιεγώλ (γάδεο, θνιιεηηθέο 
ηαηλίεο, θάιηζεο (stockinettes), θνιιόδην

Αινηθέο (petroleum jelly, tincture of 
benzoin, paraffin, white wax)

Σξεηώδε γηα ρνξήγεζε αλαηζζεζίαο 
(αλαπλ. θπθιώκαηα, αεξαγσγνί, θ.α), 
εύθακπηα ελδνζθόπηα, θαιύκκαηα 
θαισδίσλ, γάληηα, cuffs θ.α 



ΞΖΓΔΠ ΞΟΝΓΝΡΖΠΖΠ

► Ζιεθηξνδηαζεξκία 
ελαιιαζζόκελνπ (AC)
ή ζπλερνύο ξεύκαηνο
(DC) κνλνπνιηθή ή 
δηπνιηθή

► Νζηηθά ηξππάληα θαη 
burrs

► Lasers

► Θαιώδηα νπηηθώλ ηλώλ





ΞΔΟΗΠΡΑΡΗΘΝ 1

► Rita Talbert

► Ζ.Ξ.Α

► Άλνημε 2005 
Θπξενεηδεθηνκή 

► Αλάθιεμε →

Δγκαύμαηα ζηο 

ππόζυπο

► Πηγή πςποδόηηζηρ η 

διαθεπμία



ΞΔΟΗΠΡΑΡΗΘΝ 2
► Catherine Reuter

► Ζ.Ξ.Α

► Δπέκβαζε ζην 
πξόζσπν 2002

► Αλάθιεμε →

Δγθαύκαηα 2νπ θαη 3νπ

βαζκνύ ζην πξόζσπν 
θαη ην θεθάιη

► Απεβίσζε ην 2004

► Πηγή πςποδόηηζηρ η 

διαθεπμία



ΞΔΟΗΠΡΑΡΗΘΝ 3

► Lauren Wargo 20 ρξ.

► Ζ.Ξ.Α

► Αθαίξεζε ζπίινπ ζην 
θξύδη Γεθέκβξην 2006

► Αλάθιεμε → οβαπά 

εγκαύμαηα ζηο 

ππόζυπο



ΞΟΝΙΖΤΖ ΡΖΠ ΑΛΑΦΙΔΜΖΠ

► Θαιύηεξε θαηαπνιέκεζε ε ππόλητη

ΑΜΝΛΔΠ ΔΛΔΟΓΔΗΥΛ

Έλεγσορ πηγών θεπμόηηηαρ

Πυζηή διασείπιζη καύζιμυν ςλών

Έλεγσορ ζςγκένηπυζηρ Ν2



Έιεγρνο πεγώλ ζεξκόηεηαο

► Απνθπγή επαθήο κε εύθιεθηα πιηθά

► Δπηθίλδπλε ε ηπραία ελεξγνπνίεζε ζπζθεπώλ

► Ξξνζνρή ζηηο ζπζθεπέο Laser

► Απνκάθξπλζε πνδνδηαθνπηώλ (pedal) όπνπ είλαη 
δπλαηόλ

► Βξεγκέλεο απνζηεηξσκέλεο γάδεο γύξσ από ην 
ζεκείν επέκβαζεο

► Πηπιεόο δηαζεξκίαο ζε ζήθε θαη αθξνθύζην 
ζηπιενύ θαζαξό

► Ξξνζνρή ζηα θαιώδηα νπηηθώλ ηλώλ



Γηαρείξηζε  δπλεηηθά θαύζηκσλ πιώλ

► Λα δίδεηαη ν απαξαίηεηνο ρξόλνο λα ζηεγλώλνπλ 
ηα αληηζεπηηθά πγξά ζην δέξκα

► Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε εύθιεθηα πηεηηθά πγξά (π.ρ 
αιθνόι)

► Απνθπγή ιίκλαζεο πγξώλ ζε αζζελή ή ηκαηηζκό

► Μύξηζκα πεξηνρήο πνπ ζα γίλεη ε επέκβαζε

► Σξήζε βξεγκέλσλ γαδώλ ζε επεκβάζεηο εληέξνπ-
πξνζνρή ζηε δηαζεξκία (κεζάλην θαη πδξνγόλν)



Έιεγρνο ζπγθέληξσζεο νμπγόλνπ

►Νξςγόνο και Λ2Ν =► Αύξηζη 

πιθανόηηηαρ ανάθλεξηρ

►Προζοτή ζε  σοπήγηζη οξςγόνος από 

ανοικηή πηγή (π.σ Venturi mask, πινική 

κάνοςλα)  ειδικά ζε επεμβάζειρ ζε θώπακα 

και κεθάλι – Να ζηαμαηά η ροή Ο2 καηά ηη 

λειηοσργία διαθερμίας

►Αναγκαία η ύπαπξη ζτεδίοσ πσρόζβεζης



ΡΝ ΠΣΔΓΗΝ ΛΑ ΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΔΗ ΘΑΗ ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖ 
ΑΛΑΦΙΔΜΖΠ ΠΡΝ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΝ ΡΟΑΞΔΕΗ

ΠΣΔΓΗΝ
ΞΟΝΠΒΔΠΖΠ

Έιεγρνο ηεο
αλάθιεμεο

Αληηκεηώπηζε 
γεληθεπκέλεο

ππξθαγηάο

Ροποθεζία
-Βαιβίδσλ αεξίσλ

-Ππζηεκάησλ

εμαεξηζκνύ-θιηκαηηζκνύ
-Γηαθνπηώλ ειεθηξηθήο

παξνρήο
Ρπόποι επικοινυνίαρ



ΚΔΠΑ ΓΗΑ ΘΑΡΑΠΒΔΠΖ ΚΗΘΟΥΛ ΔΠΡΗΥΛ ΦΥΡΗΑΠ

► Θνπβέξηεο ππξόζβεζεο

► Φπζηνινγηθόο νξξόο

ΞΟΝΠΒΔΠΡΖΟΔΠ

ΡΑΜΖΠ Α (Γηα μύιν, ραξηί, ξνπρηζκό, πιαζηηθά)

ΡΑΜΖΠ Β (Γηα εύθιεθηα πγξά)

ΡΑΜΖΠ Γ (Γηα ειεθηξηθό εμνπιηζκό)

Ξεπιεσόμενο : Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα ή μεξή 
ζθόλε ή λεξό 



Ξςποζβεζηήπαρ διοξειδίος ηος άνθπακα (CO2)

► Ν πην θαηάιιεινο γηα ηα ρεηξνπξγεία

► Ράμεο Β θαη Γ

► Ρπόπορ λειηοςπγίαρ:

=> Θαηαιακβάλεη ηε ζέζε ηνπ νμπγόλνπ

=> Σακειή ζεξκνθξαζία ηνπ CO2 → Κπςώνει ηη

θλεγόμενη ύλη

► Πλεονεκτήματα : Όσι ςπολείμμαηα ζηην πεπιοσή καηάζβεζηρ

Γεν βλάπηοςν αζθενή, πποζυπικό, εξοπλιζμό  

Δύκολοι ζηη μεηαθοπά και σπήζη



ΑΛΡΗΚΔΡΩΞΗΠΖ ΦΩΡΗΑΠ

► πνςία γηα θσηηά => Γηαθνπή επέκβαζεο θαη εθηίκεζε ηεο

θαηάζηαζεο

► Ύπαπξη θυηιάρ => Άκεζε θνηλνπνίεζε θαη δηαθνπή ηεο

επέκβαζεο – Γξήγνξα θαη  

απνηειεζκαηηθά βήκαηα θαηάζβεζεο

(Ξξσηόθνιιν)

► Φυηιά ζηον αεπαγυγό/κύκλυμα αναπνεςζηήπα =>

Αθαίξεζε Δ/Ρ ζσιήλα, δηαθνπή αεξίσλ

θαη έγρπζε θπζηνινγηθνύ νξξνύ/λεξνύ 

ζηον αεπαγυγό 

► Φυηιά αλλού ζηον αζθενή => Αθαίξεζε θαη θαηάζβεζε 

εύθιεθησλ θαη θιεγόκελσλ

πιηθώλ από ηνλ αζζελή



Κεηά ηην καηάζβεζη

► Δπαλαθνξά αεξηζκνύ ηνπ αζζελή κε όζν ην δπλαηόλ πην

ιίγν νμπγόλν θαη ππνμείδην ηνπ αδώηνπ

► Δμέηαζε ηξαρείαο γηα εληνπηζκό ππνιεηκκάησλ 

► Γπλαηόλ λα γίλεη βξνγρνζθόπεζε 

► Γεληθή αμηνιόγεζε ηνπ αζζελή θαη θαζνξηζκόο πιάλνπ

γηα κεηέπεηηα θξνληίδα 



ΠΚΞΔΟΑΠΚΑΡΑ

► Ξνιιέο ηξαγηθέο θαηαζηάζεηο κπνξνύλ λα   
απνθεπρζνύλ κε επαξθείο γλώζεηο πξόθιεζεο ησλ 
ππξθαγηώλ θαη κε ύπαξμε θαη ηήξεζε πξσηνθόιισλ

► Ξπξαζθάιεηα : ΔΘΛΖ θάζε κέινπο ηεο 

νκάδαο

► ςνηονιζμένερ πποζπάθειερ=Βέληιζηα αποηελέζμαηα

► ΑΦΑΛΕ ΠΕΡΘΒΑΛΛΟΝ ΓΘΑ ΑΘΕΝΕΘ ΚΑΘ  ΠΡΟΩΠΘΚΟ



ΕΥΦΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

Δςσαπιζηούμε


