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ΕΡΟΥΛΩΣΘ ΤΑΥΜΑΤΟΣ

• Επιπεπλεγμζνθ και ατελισ εποφλωςθ: ο κανόνασ 

μζχρι πριν ζναν αιϊνα

• Χειρουργοί: αποδοχι τθσ κατάςταςθσ (αποβολι 

υγρϊν, ςοβαρζσ μολφνςεισ)

• Δραματικι αλλαγι: ανάπτυξθ τθσ αντιςθψίασ και τθσ 

φροντίδασ του τραφματοσ

• Πμωσ ακόμθ και ςιμερα: κακι εποφλωςθ, φλεγμονι, 

υπερβολικι ουλοποίθςθ – κφριεσ αιτίεσ ανικανότθτασ  

και κανάτου



ΤΥΡΟΙ ΕΡΟΥΛΩΣΘΣ

• Κατά πρώτο ςκοπό

• Κατά δεφτερο ςκοπό

• Επιβραδυςμζνη εποφλωςη κατά πρώτο ςκοπό



ΤΥΡΟΙ ΕΡΟΥΛΩΣΘΣ (Ι)

• Κατά πρώτο ςκοπό

– Κακαρι διατομι

– Συμπλθςίαςθ 

– Αποκατάςταςθ χωρίσ επιπλοκζσ

– Απλοφςτερθ

– Απαιτείται λιγότεροσ χρόνοσ

– Απαιτείται λιγότερο υλικό



ΤΥΡΟΙ ΕΡΟΥΛΩΣΘΣ (ΙΙ)

• Κατά δεφτερο ςκοπό

– Σχθματιςμόσ κοκκιωματϊδουσ ιςτοφ ςε ανοικτά 

τραφματα (μολυςμζνα τραφματα, εκτεταμζνοσ 

τραυματιςμόσ, απϊλεια ιςτϊν, μθ ακριβισ 

ςυμπλθςίαςθ των ιςτϊν)



ΤΥΡΟΙ ΕΡΟΥΛΩΣΘΣ (ΙΙΙ)

• Επιβραδυςμζνη εποφλωςη κατά πρώτο 
ςκοπό

– Συνδυαςμόσ των δφο προθγοφμενων

– Δφο επιφάνειεσ κοκκιϊδουσ ιςτοφ ζρχονται ςε 
επαφι

– Ζνα τραφμα αφινεται ανοικτό για 5 θμζρεσ και 
μετά ςυγκλείεται

– Τζτοια τραφματα είναι λιγότερο πικανό να 
επιμολυνκοφν



ΡΑΑΓΟΝΤΕΣ ΡΟΥ ΕΡΘΕΑΗΟΥΝ ΤΘΝ ΕΡΟΥΛΩΣΘ ΤΟΥ 
ΤΑΥΜΑΤΟΣ
(Αςκενισ)

1. Θ θλικία του αςκενοφσ

2. Το βάροσ του αςκενοφσ

3. Θ κατάςταςθ κρζψθσ του αςκενοφσ

4. Θ υποογκαιμία

5. Θ ανοςολογικι ανταπόκριςθ του αςκενοφσ

6. Θ παρουςία χρονίασ νόςου

7. Θ παρουςία κακοικειασ, κακϊςεων που προκαλοφν 
αναπθρία ι εντοπιςμζνθσ λοίμωξθσ

8. Φάρμακα (κορτικοςτεροειδι, αντινεοπλαςματικά, ορμόνεσ, 
ακτινοβολία)



ΡΑΑΓΟΝΤΕΣ ΡΟΥ ΕΡΘΕΑΗΟΥΝ ΤΘΝ 
ΕΡΟΥΛΩΣΘ ΤΟΥ ΤΑΥΜΑΤΟΣ

(τραφμα – τεχνικζσ αντιμετϊπιςθσ)

1. Θ άςθπτθ τεχνικι

2. Το μικοσ και θ κατεφκυνςθ τθσ τομισ

3. Θ τεχνικι τθσ διατομισ

4. Θ μεταχείριςθ των ιςτϊν

5. Θ αιμόςταςθ

6. Θ διατιρθςθ τθσ υγραςίασ ςτουσ ιςτοφσ

7. Θ απομάκρυνςθ των νεκρωτικϊν ιςτϊν και 
των ξζνων ςωμάτων



ΡΑΑΓΟΝΤΕΣ ΡΟΥ ΕΡΘΕΑΗΟΥΝ ΤΘΝ 
ΕΡΟΥΛΩΣΘ ΤΟΥ ΤΑΥΜΑΤΟΣ

(τραφμα – τεχνικζσ αντιμετϊπιςθσ)

8. Θ επιλογι των υλικϊν ςφγκλειςθσ

9. Θ κυτταρικι ανταπόκριςθ ςτο υλικό ςφγκλειςθσ

10. Θ εξάλειψθ του νεκροφ χϊρου ςτο τραφμα

11. Θ ςφγκλειςθ υπό επαρκι τάςθ

12. Θ άςκθςθ τάςεωσ ςτο τραφμα μετεγχειρθτικά

13. Θ ακινθτοποίθςθ του τραφματοσ



ΤΑΞΙΝΟΜΘΣΘ ΤΑΥΜΑΤΩΝ

1. Κακαρά τραφματα

2. Κακαρά – επιμολυνκζντα τραφματα

3. Επιμολυνκζντα τραφματα

4. υπαρά και διαπυθκζντα τραφματα



ΚΑΘΑΑ ΤΑΥΜΑΤΑ

• Το 75% όλων των τραυμάτων (ιατρογενι)

• Εκτζλεςθ υπό άςθπτεσ ςυνκικεσ

• Δεν αναμζνεται επιμόλυνςθ

• Δεν υπάρχει προςπζλαςθ τθσ ςτοματοφαρυγγικισ 

κοιλότθτασ, τθσ αναπνευςτικισ πεπτικισ ι 

ουροποιογεννθτικισ οδοφ

• Σφγκλειςθ κατά πρϊτο ςκοπό



ΚΑΘΑΑ - ΕΡΙΜΟΛΥΝΘΕΝΤΑ 
ΤΑΥΜΑΤΑ

• Κακαρά τραφματα που επιμολφνονται από είςοδο 

ςε κοίλο ςπλάχνο

• Ελάχιςτθ διαρροι περιεχομζνου

• Σκωλθκοειδεκτομζσ, ενδοκολπικζσ επεμβάςεισ

• Είςοδοσ ςτθ ςτοματοφαρυγγικι κοιλότθτα

• Είςοδοσ ςτο πεπτικό χωρίσ επιμόλυνςθ από χολι



ΕΡΙΜΟΛΥΝΘΕΝΤΑ ΤΑΥΜΑΤΑ

• Τραφματα μαλακϊν μορίων

• Ανοικτά κατάγματα

• Διατιτραίνοντα τραφματα

• Ραρουςία μολυςμζνων οφρων ι χολισ (απόφραξθ)

• Μεγάλθ επιμόλυνςθ από το ΓΕΣ

• Ραραβίαςθ τθσ άςθπτθσ τεχνικισ (ανοικτι καρδιακι μάλαξθ)

• Γριγοροσ πολλαπλαςιαςμόσ των μικροβίων

• Εμφάνιςθ φλεγμονισ ςε 6 ϊρεσ



ΥΡΑΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΥΘΘΕΝΤΑ ΤΑΥΜΑΤΑ

• Τραφματα με βαρεία επιμόλυνςθ

• Κλινικά διαπυθμζνα πριν τθν επζμβαςθ
– διατριςεισ κοίλων ςπλάχνων

– αποςτιματα 

– παλιά τραφματα με νεκρωμζνουσ ιςτοφσ ι ξζνα 
ςϊματα

– πολεμικά τραφματα

• Ραρουςία λοίμωξθσ: αφξθςθ τθσ μόλυνςθσ 
κατά 4 φορζσ



ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΤΟΥ ΤΑΥΜΑΤΟΣ
ΣΤΟΧΟΙ

Διατιρθςθ των διατμθκζντων ιςτϊν ςε 

ςυμπλθςίαςθ μζχρισ ότου το τραφμα να 

επουλωκεί αρκετά ϊςτε να μπορεί να 

υποςτεί τάςθ χωρίσ μθχανικι υποςτιριξθ



ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΤΟΥ ΤΑΥΜΑΤΟΣ

• Θ ίδια βαςικι διαδικαςία από αρχαιότθτασ 

μζχρι ςιμερα: χριςθ μιασ βελόνθσ που ζλκει 

το ράμμα δια μζςου των ιςτϊν με ςκοπό τθ 

ςυμπλθςίαςι τουσ



ΑΜΜΑ

• Κάκε υλικό που χρθςιμοποιείται για τθν 

απολίνωςθ (δζςιμο) των αγγείων και τθ 

ςυμπλθςίαςθ (ράψιμο) των ιςτϊν

– μζταξα

– λινό

– βαμβάκι

– τρίχεσ αλόγου

– ηωικοί τζνοντεσ και ζντερα

– ςφρματα από κράμματα μετάλλων



ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΑΜΜΑΤΩΝ

• Μζγεκοσ ράμματοσ

• Εκτατικι ιςχφσ ράμματοσ



ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΜΜΑΤΟΣ

• Διάμετροσ του υλικοφ ςυρραφισ

• Διλωςθ του μεγζκουσ με αρικμοφσ (0-10 

μείωςθ τθσ διαμζτρου, 1-4 αφξθςθ τθσ 

διαμζτρου)

– 0 = 0.0159 inch U.S.P.

• Χριςθ ράμματοσ τθσ μικρότερθσ δυνατισ 

διαμζτρου

– επαρκισ ςυγκράτθςθ των ιςτϊν

– ελαχιςτοποίθςθ τθσ κάκωςθσ



ΕΚΤΑΤΙΚΘ ΙΣΧΥΣ ΑΜΜΑΤΟΣ

• Δφναμθ ςε λίβρεσ που μπορεί να υποςτεί το 

ράμμα προτοφ ςπάςει κατά το ςχθματιςμό του 

κόμβου

• Κακορίηεται από τθν ιςχφ εκταςιμότθτασ του 

ιςτοφ

• Θ εκτατικι ιςχφσ του ράμματοσ να μθν 

υπερβαίνει εκείνθ του ιςτοφ



ΙΣΧΥΣ ΕΚΤΑΣΙΜΟΤΘΤΑΣ

• Θ δφναμθ που 
αςκείται ςτθν 
εγκάρςια μονάδα 
ιςτοφ κατά τθ ςτιγμι 
τθσ ριξθσ

• Σχετίηεται με τθ φφςθ 
του υλικοφ παρά με το 
πάχοσ του



ΙΔΑΝΙΚΟ ΑΜΜΑ

1. Κατάλλθλο για όλεσ τισ χριςεισ

2. Στείρο μικροβίων

3. Μθ θλεκτρολυτικό, μθ αλλεργιογόνο, μθ καρκινογόνο

4. Ελάχιςτθ αντίδραςθ εκ μζρουσ του ιςτοφ

5. Απουςία προδιάκεςθσ για ανάπτυξθ βακτθριδίων

6. Αςφαλζσ κράτθμα του κόμβου

7. Ανκεκτικό ςτθ ρίκνωςθ μζςα ςτουσ ιςτοφσ

8. Να απορροφάται με τθν ελάχιςτθ δυνατι αντίδραςθ 
ιςτοφ



ΕΡΙΛΟΓΘ ΑΜΜΑΤΟΣ

1. Μεγάλθ και ομοιόμορφθ εκτατικι ιςχφ που να 

επιτρζπει τθ χριςθ μικρότερων μεγεκϊν

2. Στακερι ενιαία διάμετροσ

3. Στείρο μικροβίων

4. Εφκαμπτο για ευκολία χειριςμϊν και αςφάλεια 

των κόμβων

5. Ελεφκερο από ερεκιςτικζσ ι ξζνεσ ουςίεσ

6. Ρροβλζψιμθ ςυμπεριφορά



ΕΙΔΘ ΑΜΜΑΤΩΝ

• Μονόκλωνα

• Ρολφκλωνα

• Απορροφιςιμα

– Φυςικά

– Συνκετικά

• Μθ απορροφιςιμα



ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ ΑΜΜΑΤΑ

• Μια μόνο ίνα υλικοφ

• Μικρότερθ αντίςταςθ ςτουσ ιςτοφσ

• Αντίςταςθ ςτθν εποίκθςθ 
μικροοργανιςμϊν

• Εφκολοσ ςχθματιςμόσ κόμβου

• Αλλά

– Θ ςφνκλιψθ ι γωνίωςθ δθμιουργεί αδφναμο 
ςθμείο



ΡΟΛΥΚΛΩΝΑ ΑΜΜΑΤΑ

• Ρολλζσ ίνεσ ι κλϊνοι

• Μεγαλφτερθ εκτατικι ιςχφσ, ευκαμψία και 
ευλυγιςία

• Επενδεδυμζνα για ςχετικά ομαλι δίοδο 
δια μζςου των ιςτϊν

• Αλλά
– Μεγαλφτερθ πικανότθτα εποικιςμοφ από 

μικροοργανιςμοφσ - επιμόλυνςθ



ΑΡΟΟΦΘΣΙΜΑ ΑΜΜΑΤΑ

• Κολλαγόνο υγιϊν κθλαςτικϊν ι ςυνκετικά 
πολυμερι

• Ταχεία απορρόφθςθ

• Επεξεργαςία ι χθμικι τροποποίθςθ: παράταςθ 
του χρόνου απορρόφθςθσ

• Φυςικά απορροφιςιμα: πζψθ από ζνηυμα

• Συνκετικά απορροφιςιμα: υδρόλυςθ (μικρότερθ 
αντίδραςθ)

• Ρρϊτο ςτάδιο: απϊλεια εκτατικισ ιςχφοσ

• Δεφτερο ςτάδιο: μείωςθ τθσ μάηασ



ΜΘ ΑΡΟΟΦΘΣΙΜΑ ΑΜΜΑΤΑ

• Δεν διαςπϊνται και δεν υδρολφονται

• Μονά ι πολλαπλά ινίδια

• Χριςεισ

– ςφγκλειςθ δζρματοσ

– κοιλότθτεσ μόνιμθ παραμονι ςε κάψα

– ιςτορικό αντίδραςθσ ςε απορροφιςιμα ράμματα

– τοποκζτθςθ προςωρινοφ ενκζματοσ



ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΡΟΟΦΘΣΙΜΑ 
ΑΜΜΑΤΑ (Ι)

• Εφκολθ δίοδοσ δια μζςου των ιςτϊν

• Ακριβισ τοποκζτθςθ των κόμβων

• Ομαλι τοποκζτθςθ των κόμβων

• Μειωμζνθ τάςθ να παγιδεφουν ιςτό μζςα τουσ

• Μονόκλωνα

• Μικρότεροσ βακμόσ ιςτικισ αντίδραςθσ



ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΡΟΟΦΘΣΙΜΑ 
ΑΜΜΑΤΑ (ΙΙ)

• Ρολυγλακτίνθ 910 (Vicryl)

– Επενδυμζνο ράμμα

– Μθ επενδυμζνο ράμμα

• Ρολυδιαξόνθ (PDS II)

• Ρολυγλυκαπρόνθ (Monocryl)



ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΡΟΟΦΘΣΙΜΑ 
ΑΜΜΑΤΑ (ΙΙΙ)

Χαρακτθριςτικά

• Ραραμονι εκτατικισ ιςχφοσ: 14-28 θμζρεσ

• Ελάχιςτθ απορρόφθςθ: 40 – 90 θμζρεσ

• Ρλιρθσ απορρόφθςθ: 50 – 180 θμζρεσ



ΜΘ ΑΡΟΟΦΘΣΙΜΑ ΑΜΜΑΤΑ

• Κατθγορία Ι

– Μεταξωτζσ ι ςυνκετικζσ ίνεσ μονόκλωνεσ, 
ελικοειδοφσ ι πλεκτισ καταςκευισ

• Κατθγορία ΙΙ

– Βαμβακερζσ ι λινζσ ίνεσ ι επενδυμζνεσ φυςικζσ ι 
ςυνκετικζσ όπου θ επζνδυςθ αυξάνει τθν διάμετρο 
χωρίσ να προςκζτει ιςχφ

• Κατθγορία ΙΙΙ

– Μεταλλικό ςφρμα μονόκλωνο ι πολφκλωνο



ΜΘ ΑΡΟΟΦΘΣΙΜΑ ΑΜΜΑΤΑ

Χειρουργική μζταξα

• Κριτιριο απόδοςθσ των νεότερων 
ςυνκετικϊν υλικϊν

• Ρολφκλωνο

• Εφκολοσ χειριςμόσ και αςφαλζσ δζςιμο του 
κόμβου

• Απϊλεια εκτατικισ ιςχφοσ ςε 1 χρόνο



ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΘ ΑΡΟΟΦΘΣΙΜΑ 
ΑΜΜΑΤΑ

Ράμματα πολυπροπυλενίου

• Μονόκλωνα

• Δεν υπόκεινται ςε αποςφνκεςθ ι εξαςκζνθςθ

• Ελάχιςτθ ιςτικι αντίδραςθ, αδρανι βιολογικά

• Χριςθ ςε επιμολυςμζνα ι διαπυθμζνα τραφματα

• Ρροςοχι ςτθ ςφλλθψθ με λαβίδεσ



ΑΜΜΑΤΑ ΑΡΟ ΚΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 
(ΧΑΛΥΒΑΣ)

Ρλεονεκτιματα

• Απουςία τοξικϊν ςτοιχείων

• Υψθλι εκτατικι ιςχφσ

• Μικρι αντίδραςθ των ιςτϊν

• Καλό κράτθμα του κόμβου

Μειονεκτιματα

• Δυςκολία χειριςμοφ

• Ρικανό κόψιμο, τράβθγμα ι ςχίςιμο των ιςτϊν

• Σχθματιςμόσ αγκφλθσ ι κόμβου





ΣΥΑΦΘ ΤΑΥΜΑΤΩΝ-ΕΙΔΘ

• Συνεχισ ραφι

• Διακεκομμζνθ ραφι

• Ενδοδερμικι ραφι



ΡΑΑΓΟΝΤΕΣ ΡΟΥ ΕΡΘΕΑΗΟΥΝ ΤΘΝ 
ΕΡΙΛΟΓΘ ΤΟΥ ΧΕΙΟΥΓΟΥ

• Το πεδίο εξειδίκευςισ του

• Θ χειρουργικι εμπειρία ςτθν κλινικι λιψθσ 
ειδικότθτασ

• Θ επαγγελματικι εμπειρία ςτθν αίκουςα χειρουργείου

• Θ γνϊςθ των χαρακτθριςτικϊν εποφλωςθσ των ιςτϊν

• Θ γνϊςθ των φυςικϊν και βιολογικϊν 
χαρακτθριςτικϊν των υλικϊν ςυρραφισ

• Ραράγοντεσ του αςκενοφσ (θλικία, βάροσ, γενικι 
κατάςταςθ, παρουςία λοίμωξθσ)



ΣΥΑΦΘ ΤΑΥΜΑΤΩΝ

Συνεχής ραφή

• Γριγορθ τοποκζτθςθ

• Ομοιόμορφθ κατανομι τθσ τάςθσ ςε όλο το μικοσ 
του τραφματοσ

• Μεγάλθ τάςθ προκαλεί ιςχαιμία των ιςτϊν

• Αφινει λιγότερθ μάηα ξζνου ςϊματοσ

• Φλεγμονι μπορεί να μεταφερκεί ςε όλο το μικοσ 
του τραφματοσ

• Ρεριτόναιο ι περιτονία κοιλιακοφ τοιχϊματοσ



ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΑΦΕΣ



ΣΥΑΦΘ ΤΑΥΜΑΤΩΝ

Διακεκομμζνη ραφή

• Κάκε ράμμα δζνεται 
χωριςτά και κόβεται

• Αςφαλισ ςφγκλειςθ ςε 
περίπτωςθ ςπαςίματοσ 
κάποιου ράμματοσ

• Χριςθ ςε μολυςμζνα 
τραφματα



ΔΙΑΚΕΚΟΜΕΝΕΣ ΑΦΕΣ



ΣΥΑΦΘ ΤΑΥΜΑΤΩΝ

Ενδοδερμική ραφή

• Συνεχισ ραφι

• Τοποκζτθςθ ςτο υποδόριο 
κάτω από τθν επιδερμίδα

• Γραμμι παράλλθλθ προσ το 
τραφμα



ΧΘΣΘ ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΩΝ

• Να αντιςτοιχεί ςτο μζγεκοσ και τθν 
αντοχι τθσ βελόνασ

• Να βρίςκεται ςε καλι κατάςταςθ 
(περιςτροφι βελόνασ, παραμόρφωςθ)

• Οι βελόνεσ να ςυγκρατοφνται ςτθν 
άκρθ των ςιαγόνων του 
βελονοκάτοχου

• Σφλλθψθ ςτθν πεπλατυςμζνθ 
επιφάνεια, όχι κοντά ςτα άκρα

• Σφλλθψθ ςτο1/3 από το άκρο 
ςφνδεςθσ του ράμματοσ



ΧΘΣΘ ΒΕΛΟΝΩΝ

• Άςκθςθ τθσ δφναμθσ κατά τθ φορά καμπυλότθτασ

• Το μζγεκοσ τθσ βελόνασ να αντιςτοιχεί ςτο μζγεκοσ του 

ιςτοφ

• Σε περίπτωςθ επαναπροςαρμογισ θ βελόνα πρζπει να 

αφαιρείται 

• Να μθ ςυςτρζφεται μζςα ςτον ιςτό

• Ξεχωριςτι ειςαγωγι ςτθν κάκε πλευρά του τραφματοσ



ΕΙΔΘ ΒΕΛΟΝΩΝ



ΕΙΔΘ ΒΕΛΟΝΩΝ



ΕΙΔΘ ΒΕΛΟΝΩΝ



ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘ ΑΜΜΑΤΩΝ (Ι)

• Σφλλθψθ ίςθσ ποςότθτασ ιςτοφ (μπουκιάσ) ςε κάκε 
πλευρά

• Ειςαγωγι τθσ βελόνασ 1 ζωσ 3 εκ από το χείλοσ του 
τραφματοσ 

• Κςθ απόςταςθ των ςθμείων ειςαγωγισ από τα χείλθ 
του τραφματοσ

• Τα χείλθ του τραφματοσ να είναι αντικριςτά

• Ανάςπαςθ των χειλζων κατά τθν τοποκζτθςθ των 
ραφϊν



ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘ ΑΜΜΑΤΩΝ (ΙΙ)

• Ρριονωτι κίνθςθ αδυνατίηει το υλικό του 
ράμματοσ

• Ζλξθ των άκρων του ράμματοσ ςε αντίκετεσ 
κατευκφνςεισ ομοιόμορφα

• Τετράγωνοσ κόμβοσ (απλόσ): μζταξα, cat-gut,
πολυγλακτίνθ, πολυδιαξόνθ

• Χειρουργικόσ κόμβοσ (διπλόσ): πολυεςτζρασ, 
πολυαμίδθ, πολυπροπυλζνιο



1
2

3
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ΟΔΘΓΙΕΣ ΧΘΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΜΜΑΤΩΝ

1.Διαβάςτε τισ ετικζττεσ

2.Τθριςτε τισ θμερομθνίεσ λιξθσ και ανανεϊςτε τα 

αποκζματα

3.Ανοίξτε μόνο όςα ράμματα χρειάηεςκε

4.Ιςιϊςτε τα ράμματα με ιπια ζλξθ. Ροτζ μθν τα 

τςακίηετε ι ςυνκλίβετε

5.Μθν τραβάτε υπερβολικά τα ράμματα



ΟΔΘΓΙΕΣ ΧΘΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΜΜΑΤΩΝ

6. Αποφεφγετε τθ ςφνκλιψθ και γωνίωςθ των ραμμάτων 

με χειρουργικά εργαλεία

7. Μθν βρζχετε τα ταχζωσ απορροφοφμενα ράμματα

8. Μθν κάμπτετε τα ράμματα από ανοξείδωτο χάλυβα

9. Σφρετε το νάιλον ανάμεςα ςτα δάκτυλα με γάντια 

ϊςτε να αφαιρείτε τθ μνιμθ τθσ ςυςκευαςίασ

10. Κλείςτε ςωςτά το βελονοκάτοχο



ΕΡΙΔΕΣΜΟΙ - ΙΣΤΟΙΑ

• 2200 πΧ: πλφςιμο του τραφματοσ, καταςκευι 
εμπλάςτρου, επίδεςθ

• «…πιγε ς’ εκείνον και του ζδεςε τισ πλθγζσ 
χφνοντασ λάδι και κραςί» (Λουκάσ, 10:34)

• Αςςυριακά γραπτά: «… τθν επιφάνεια του 
άρρωςτου μζρουσ πρζπει να αλείφεισ με 
βοφτυρο…»

• «Με ςφικτό επίδεςμο, ζδεςαν το γόνατο του 
Οδυςςζα» (Πμθροσ, Οδφςςεια)



ΕΡΙΔΕΣΜΟΙ - ΙΣΤΟΙΑ

• Lister 1987: εμβάπτιςθ γαηϊν ςε καρβολικό 
οξφ (φαινόλθ)

• Ρραγματικι αποςτείρωςθ τον 20ο αιϊνα

• ΑϋΡαγκόςμιοσ Ρόλεμοσ: γάηεσ εμποτιςμζνεσ 
με παραφίνθ

• Owens 1944: λεπτζσ γάηεσ ςαν ελάχιςτα 
κολλθτικό μζςον κάτω από απορροφθτικά 
υλικά



ΕΡΙΘΥΜΘΤΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΙΔΕΣΜΙΚΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ

1. Να προςτατεφουν το τραφμα από βακτιρια και ξζνα ςϊματα

2. Να απορροφοφν τα εξιδρωματικά υγρά του τραφματοσ

3. Να προλαμβάνουν τθν απϊλεια κερμότθτασ και φδατοσ από το 

τραφμα

4. Να παρζχουν πίεςθ για τθν ελαχιςτοποίθςθ του οιδιματοσ και 

τθν εξάλειψθ του νεκροφ χϊρου

5. Να μθν προςκολλϊνται για τον περιοριςμό τθσ διάςπαςθσ του 

τραφματοσ

6. Να δθμιουργοφν ζνα κερμό, υγρό κλειςτό περιβάλλον για τθ 

μεγιςτοποίθςθ τθσ επικθλιοποίθςθσ και τθν ελαχιςτοποίθςθ του 

πόνου

7. Να είναι αιςκθτικά ελκυςτικά



Κανζνα επιδεςμικό υλικό δεν 
ζχει όλα αυτά τα χαρακτθριςτικά 
και όλα αυτά δεν απαιτοφνται ςε 

κάκε τραφμα



ΣΧΘΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΦΕΛΚΙΔΩΝ

• Εναλλακτικι λφςθ

• Κροφςτα από ξεραμζνο ορό με παγιδευμζνα ερυκροκφτταρα, 
αιμοπετάλια και άλλα κφτταρα

• Ραρζχουν:
– φραγμό ςτα ξζνα υλικά

– μείωςθ του πόνου

– ςυμπλθςίαςθ των άκρων του τραφματοσ

– διευκόλυνςθ τθσ ςυρρίκνωςθσ του τραφματοσ

– ελαχιςτοποίθςθ απϊλειασ υγρϊν και πρωτεϊνϊν

• Ρροβλιματα
– επιβραδφνουν τθν επικθλιοποίθςθ

– μπορεί να κακθλϊςουν βακτιρια ςτθν επιφάνεια του τραφματοσ



ΣΤΕΓΑΝΘ ΕΡΙΔΕΣΘ

• Pasteur: διατιρθςθ των τραυμάτων ςτεγνϊν 

για να μείνουν ελεφκερα μικροβίων

• Winter 1962: ο ρυκμόσ επικθλιοποίθςθσ με 

ςτεγανι επίδεςθ ιταν διπλάςιοσ από ό,τι ςτα 

ανοικτά τραφματα



ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΤΘΣ ΣΤΕΓΑΝΘΣ ΕΡΙΔΕΣΘΣ

• Ρεριορίηει τθν αποβολι υγρϊν, ατμοφ και αερίων προσ το περιβάλλον

• Διατθρεί ζνα μζτρια όξινο pH και χαμθλι τάςθ οξυγόνου ςτθν 

επιφάνεια (ευνοϊκζσ ςυνκικεσ για τθν διείςδυςθ ινοβλαςτϊν και το 

ςχθματιςμό κοκκιϊδουσ ιςτοφ)

• Διατιρθςθ κυτοκινϊν – προαγωγι κοκκιϊδουσ ιςτοφ

• Ρρολαμβάνει τθν αποξιρανςθ (κυτταρικόσ κάνατοσ)

• Διευκολφνει τθν επιδερμικι μετανάςτευςθ, τθν αγγειογζνεςθ και το 

ςχθματιςμό ςυνδετικοφ ιςτοφ

• Ενιςχφει τθν αυτόλυςθ του νεκρωτικοφ υλικοφ

• Ρεριορίηει τον πόνο που ςυνδυάηεται με τα τραφματα μερικοφ πάχουσ



ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΡΙΔΕΣΘΣ

• Μολυςμζνα τραφματα: επίδεςθ που μειϊνει 
τον αρικμό των βακτθριδίων (ςτεγανι επίδεςθ 
– αφξθςθ μικροβίων)

• Τραφματα που αποβάλλουν υγρά: 
απορροφθτικι επίδεςθ (διαβροχι του 
δζρματοσ, αραίωςθ παραγόντων εποφλωςθσ)

• Τραφματα με νεκρϊματα: επίδεςθ που 
ςυμμετζχει ςτον κακαριςμό του τραφματοσ



ΤΥΡΟΙ ΕΡΙΔΕΣΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

• Μθ προςκολλϊμενεσ γάηεσ

• Απορροφθτικά 
– Γάηεσ

– Σπόγγοι

• Στεγανά
– Μθ βιολογικά

• Μεμβράνεσ

• Υδροκολλοειδι

• Αλγινικά

• Hydrogels

– Βιολογικά

• Αλλομοςχεφματα

• Ξενομοςχεφματα

• Αμνιο

• Υποκατάςτατα δζρματοσ

• Κρζμεσ, αλοιφζσ και διαλφματα



ΕΡΙΛΟΓΘ ΕΡΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

• Κακαρά ςυρραφζντα τραφματα

– Στόχοι

• προςταςία από μικρόβια

• απορρόφθςθ εξιδρωμάτων

• διευκόλυνςθ τθσ επικθλιοποίθςθσ

• πίεςθ και ακινθτοποίθςθ

• ελάχιςτθ παρεμβολι ςτθ λειτουργικότθτα

• αιςκθτικά ελκυςτικό



ΕΡΙΛΟΓΘ ΕΡΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

• Κακαρά ςυρραφζντα τραφματα (παραδοςιακι 
προςζγγιςθ)
– Τρία ςτρϊματα

• επαφισ (μθ προςκολλϊμενο υδρόφιλο υλικό)

• απορροφθτικό (γάηα)

• κακιλωςθσ (πίεςθ και ακινθτοποίθςθ)

• Κακαρά ςυρραφζντα τραφματα (επιλογζσ)
– επίδεςθ τριϊν ςτρωμάτων

– αλοιφι

– ςτεγανι επίδεςθ



ΕΡΙΛΟΓΘ ΕΡΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

• Τραφματα μερικοφ πάχουσ
– Στόχοι

• διευκόλυνςθ τθσ επικθλιοποίθςθσ

• απορρόφθςθ εξιδρωμάτων

• προςταςία από μικρόβια

• αιςκθτικά ελκυςτικό

– Επιλογζσ
• κακόλου επίδεςθ (ςχθματιςμόσ εφελκίδασ)

• εμβαπτιςμζνθ γάηα

• κρζμεσ/αλοιφζσ

• ςτεγανι επίδεςθ


