
                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΔΡΟΣΙΣΤΕ: 
     την εγκαυματική επιφάνεια κάτω από τρεχούμενο νερό ή βυθίστε τη σε 
λεκάνη με δροσερό νερό για 10-15 λεπτά. Εναλλακτικά τοποθετείστε 
δροσερά καθαρά επιθέματα   

 
ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ: 
 κοσμήματα, ζώνες, ρούχα ή παπούτσια   
ΚΑΛΥΨΤΕ:  
     τις πάσχουσες περιοχές με στεγνές αποστειρωμένες γάζες ή με καθαρό 
στεγνό ύφασμα (π.χ. σεντόνι)                           
ΚΑΛΕΣΤΕ: 
     το 166 αν το έγκαυμα είναι σοβαρό          
  Μην σκάτε τις φουσκάλες 
          
               

 
• Άμεση πίεση των πτερυγίων της μύτης ακριβώς κάτω από το οστέϊνο      

τμήμα της για 10΄.                  
•  Ελαφρά κλήση της κεφαλής προς τα εμπρός.  

•  Ζητήστε από το θύμα ν’ αναπνέει από το στόμα.  

 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ 

• Άμεση πίεση – τοποθέτηση επιθεμάτων - επίδεση  
• Σε έσχατη περίπτωση χρησιμοποιείται  η   ίσχαιμος περίδεση 

 
 
 
 
 
 

ΕΓΚΑΥΜΑ 

ΡΙΝΟΡΡΑΓΙΑ - (Αιμορραγία από τη μύτη)  
 



                                          

   
• Αφαιρούμε το κεντρί με τσιμπιδάκι πιάνοντάς το από το στέλεχος ή ξύνοντάς 

το με το νύχι ή μια κάρτα 
• Προσέχουμε να μην πιέσουμε τον ασκό 
• Καθαρίζουμε με νερό και σαπούνι 
• Τοποθετούμε πάγο 
• Σε σοβαρή αλλεργική αντίδραση καλούμε το 166 

   
 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 

ΔΗΓΜΑ ΜΕΛΙΣΣΑΣ 

ΣΠΑΣΜΟΙ 

• Προσπαθήστε να προλάβετε την απότομη πτώση στο έδαφος (αποφυγή τραυματισμών) 
• Απομακρύνετε αντικείμενα που μπορεί να τον τραυματίσουν 
• Μόλις σταματήσουν οι σπασμοί, αν έχει απώλεια αισθήσεων, τοποθετήστε τον σε θέση ανάνηψης 
• Χαλαρώστε ζώνες, σφιχτά ρούχα κ.ά 
• Ελέγχετε τακτικά την κατάστασή του 
• Καλέστε το 166 

 



                                          

                                                                           

 

 
                                
 

                                
 
 

                

ΠΝΙΓΜΟΝΗ 

• Αποτελεσματικός βήχας; 
  Ενθαρρύνετε τον ασθενή να συνεχίσει 

να βήχει 
• Μη αποτελεσματικός βήχας; 

    Έναρξη διαδικασίας απομάκρυνσης του 
ξένου σώματος              

• Γέρνουμε μπροστά το σώμα του 
θύματος και δίνουμε μέχρι πέντε 
πλήξεις ανάμεσα στις ωμοπλάτες με  
φορά από πίσω προς τα εμπρός  

 

     Αν δε βγει το ξένο σώμα… 

• Εκτελούμε μέχρι πέντε κοιλιακές  
ωθήσεις  με κυκλική φορά από κάτω 
προς τα πάνω, βάζοντας την γροθιά μας 
ανάμεσα στον ομφαλό και την ξιφοειδή 
απόφυση. 

• Κάνουμε εναλλαγή των δύο παραπάνω 
ενεργειών 

  Αν το θύμα χάσει τις αισθήσεις του και 
καταρρεύσει, ξεκινάμε ΚΑΡΠΑ 



                                          

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΝΙΓΜΟΝΗΣ  
ΣΕ ΒΡΕΦΟΣ  

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΝΙΓΜΟΝΗΣ  
ΣΕ ΠΑΙΔΙ  


