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Α. ειρά ένδσζης
1. Προζηαηεσηική ενδσμαζία
(ρόμπα ή ποδιά)
Καιύςηε πιήξσο ην θνξκό ηνπ ζώκαηνο
από ην ιαηκό κέρξη ηα γόλαηα, από ηνπο
βξαρίνλεο κέρξη ηνπο θαξπνύο θαη ηπιίμηε ην
πίζσ κέξνο.
Δέζηε ζην πίζσ κέξνο ηνπ ιαηκνύ θαη ζηε
πιάηε.
2. Μάζκα
Αζθαιίζηε κε ηα θνξδόληα ή ηηο ειαζηηθέο
ηαηλίεο ζηε κεζόηεηα ηνπ πίζσ κέξνπο ηεο
θεθαιήο θαη ηνπ ιαηκνύ.

3. Οθθαλμική προζηαζία
(Γσαλιά ή αζπίδα προζώποσ)
Τνπνζεηήζηε θαη πξνζαξκόζηε
πξόζσπν θαη ζηνπο νθζαικνύο.

ζην

4. Γάνηια
Καιύςηε ην καλίθη ηεο πξνζηαηεπηηθήο
ελδπκαζίαο ζηνπο θαξπνύο.
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Β. ειρά αθαίρεζης
1. Γάνηια
Η εμσηεξηθή επηθάλεηα ησλ γαληηώλ πξέπεη
λα ζεσξείηαη κνιπζκέλε.
Πηάζηε ηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ γαληηνύ
κε ην αληίζεην ρέξη θαη αθαηξέζηε.
Κξαηείζηε ην γάληη πνπ αθαηξέζεθε κε ζην
ρέξη πνπ έρεη αθόκα γάληη.
Τνπνζεηήζηε ηα δάθηπια ηνπ ρεξηνύ ρσξίο
γάληη θάησ από ην γάληη ζην ζεκείν ηνπ
θαξπνύ
Αθαηξέζηε ην δεύηεξν γάληη ηνπνζεηώληαο
ην πάλσ από ην πξώην γάληη.
Απνξξίςηε ηα γάληηα ζηνλ εηδηθό ζάθν γηα
κνιπζκαηηθά.
2. ΔΦΑΡΜΟΣΔ ΤΓΙΔΙΝΗ ΣΩΝ ΥΔΡΙΩΝ
3. Οθθαλμική προζηαζία
(Γσαλιά ή αζπίδα προζώποσ)
Η εμσηεξηθή επηθάλεηα ηεο νθζαικηθήο
πξνζηαζίαο
πξέπεη
λα
ζεσξείηαη
κνιπζκέλε.
Γηα λα αθαηξέζεηε θξαηείζηε από ηνπο
βξαρίνλεο ησλ γπαιηώλ ή ηα θνξδόληα.
Απνξξίςηε ζηνλ εηδηθό ζάθν γηα
κνιπζκαηηθά, εθηόο αλ ηα πιηθά είλαη πξνο
απνζηείξσζε.
4. Προζηαηεσηική ενδσμαζία
(ρόμπα ή ποδιά)
Η κπξνζηηλή εμσηεξηθή επηθάλεηα θαη ηα
καλίθηα πξέπεη λα ζεσξνύληαη κνιπζκέλα.
Λύζηε ηα θνξδόληα.
Τξαβήμηε από ην ιαηκό θαη ηνπο ώκνπο
αγγίδνληαο κόλν ην εζσηεξηθό ηεο
πξνζηαηεπηηθήο ελδπκαζίαο.
Γπξίζηε ην κέζα έμσ ηεο πξνζηαηεπηηθήο
ελδπκαζίαο.
Δηπιώζηε ηελ πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία
(ξνιό) θαη απνξξίςηε ζηνλ εηδηθό ζάθν γηα
κνιπζκαηηθά.
5. Μάζκα *
Η εμσηεξηθή επηθάλεηα πξέπεη λα ζεσξείηαη
κνιπζκέλε – ΜΗΝ ΑΓΓΘΖΕΤΕ
Πηάζηε κόλν ηα θνξδόληα πξώηα από θάησ
θαη κεηά από επάλσ.
Απνξξίςηε ζηνλ εηδηθό ζάθν γηα
κνιπζκαηηθά.
6. ΔΦΑΡΜΟΣΔ ΤΓΙΔΙΝΗ ΣΩΝ ΥΔΡΙΩΝ
* Οη απιέο ρεηξνπξγηθέο κάζθεο κπνξνύλ λα απνξξηθζνύλ ζην ζεκείν θξνληίδαο. Γηα ηηο κάζθεο
πςειήο αλαπλεπζηηθήο πξνζηαζίαο, εθαξκόζηε πγηεηλή ησλ ρεξηώλ θαη αθαηξέζηε ζηνλ πξνζάιακν
ηνπ ρώξνπ λνζειείαο ή πξηλ από ηελ πόξηα εμόδνπ θαη απνξξίςηε ζηνλ εηδηθό ζάθν γηα κνιπζκαηηθά.
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