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Οδηγίες εθαρμογής απλής τειροσργικής μάζκας

Με αθνξκή πξόζθαηεο αλαξηήζεηο ζην δηαδίθηπν αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ηεο απιήο
ρεηξνπξγηθήο κάζθαο κε δύν ηξόπνπο ν ΕΟΔΥ ηνλίδεη όηη:
1. Ο ζωζηός ηρόπος εθαρμογής ηης απλής τειροσργικής μάζκας είναι ΕΝΑ
2. Η απιή ρεηξνπξγηθή κάζθα απνηειεί έλα θπζηθό θξαγκό ζε πγξά θαη κεγάια
ζηαγνλίδηα ηνπ αλαπλεπζηηθνύ. Εθόζνλ ρξεζηκνπνηείηαη ζσζηά πξνζηαηεύεη
από ηε κεηάδνζε αλαπλεπζηηθώλ λνζεκάησλ πνπ κεηαδίδνληαη κε ζηαγνλίδηα
3. Η απιή ρεηξνπξγηθή κάζθα πξέπεη λα εθαξκόδεηαη:
 ζε θάζε πεξίπησζε ινίκσμεο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο
 ζε θάζε πεξίπησζε θξνληίδαο αζζελνύο κε ινίκσμε αλαπλεπζηηθνύ
ζπζηήκαηνο
 ζε θάζε πεξίπησζε επίζθεςεο ζε ρώξνπο παξνρήο ππεξεζηώλ πγείαο
ζηε δηάξθεηα παλδεκίαο ή ζηελ θνξύθσζε ηεο επνρηθήο γξίπεο
Οδηγίες εθαρμογής













επηινγή ηνπ ζσζηνύ κεγέζνπο
εθαξκνγή ηεο πγηεηλήο ησλ ρεξηώλ πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ηεο κάζθαο
εθαξκνγή ηεο κάζθαο ζην πξόζσπν έηζη ώζηε λα θαιύπηεη πιήξσο ηε
κύηε, ην ζηόκα θαη ην πεγνύλη (ζηαζεξά, ρσξίο θελά)
πίεζε ηνπ κεηαιιηθνύ ζηνηρείνπ ζηε ξάρε ηεο κύηεο
αζθάιηζε κε ηα θνξδόληα ζηε κεζόηεηα ηνπ πίζσ κέξνπο ηεο θεθαιήο θαη
ηνπ ιαηκνύ. Εάλ πξόθεηηαη γηα κάζθα κε ειαζηηθνύο βξόγρνπο απηνί
εθαξκόδνληαη γύξσ από ηα απηηά
απνθπγή επαθήο ηεο κάζθαο κεηά ηελ ηνπνζέηεζε, αιιηώο εθαξκνγή ηεο
πγηεηλήο ησλ ρεξηώλ πξηλ θαη κεηά ηελ επαθή
αθαίξεζε ηεο κάζθαο πηάλνληαο κόλν ηα θνξδόληα πξώηα από θάησ θαη
κεηά από πάλσ. Εάλ πξόθεηηαη γηα κάζθα κε ειαζηηθνύο βξόγρνπο
αθαηξείηαη πηάλνληαο ηαπηόρξνλα ηνπο βξόγρνπο, πξνζνρή!
απόξξηςε ζηνλ εηδηθό θάδν γηα κνιπζκαηηθά αληηθείκελα
εθαξκνγή ηεο πγηεηλήο ησλ ρεξηώλ
απνθπγή επαλαρξεζηκνπνίεζεο ηεο κάζθαο (είλαη κηαο ρξήζεο)
αθαίξεζε, απόξξηςε θαη αιιαγή ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη ξππαξή ή
θαηεζηξακκέλε
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Περιγραθή ηων ζηρωμάηων ηης απλής τειροσργικής μάζκας
Τν εμσηεξηθό ζηξώκα ηεο κάζθαο είλαη ρξσκαηηζηό θαη απσζεί ηα πγξά έηζη ώζηε
ζηελ πεξίπησζε εθηίλαμεο αίκαηνο ή άιισλ βηνινγηθώλ πγξώλ απηά λα κελ
εηζέιζνπλ ζην αλώηεξν αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα. Αλ απηή ε πιεπξά ηνπνζεηεζεί πξνο
ηα κέζα νη πδξαηκνί πνπ παξάγνληαη από ηελ εθπλνή παξακέλνπλ επάλσ ηεο θαη
δεκηνπξγνύλ αίζζεκα πληγκνλήο. Τν εζσηεξηθό ζηξώκα είλαη άζπξν θαη ζθνπό έρεη
λα απνξξνθά ηνπο πδξαηκνύο ηεο εθπλνήο. Τν θηιηξάξηζκα ησλ κηθξννξγαληζκώλ
γίλεηαη από ην κεζαίν ζηξώκα ην νπνίν δελ είλαη νξαηό.
εξωτεπικό στπώμα

(αδιάβροτο)
(απορρόυηση σγρασίας)

μεσαίο στπώμα

εσωτεπικό στπώμα

(υιλτράρισμα μικροοργανισμών)
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