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Ση νξίδνπκε Υεκεηνπξνθύιαμε

 Η σημειοπποθύλαξη ζηη τειροσργική αναθέπεηαι ζηη σοπήγηζη

ενόρ ανηιμικποβιακού θαπμάκος λίγο ππιν ηην από ηην έναπξη

ηηρ επέμβαζηρ

CDC, 1999



ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΥΗΜΔΙΟΠΡΟΦΤΛΑΞΗ

 Πρωτοπαθόσ: αποτροπό ό πρόληψη μιασ αρχικόσ
λούμωξησ

 Δευτερογενόσ: αποτροπό επανεμφϊνιςησ ό
αναζωπύρωςησ μιασ προώπϊρχουςασ λούμωξησ

 Εκρύζωςη: εξϊλειψη ενόσ αποικιςμϋνου οργανιςμού



ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΓΡΟΜΗ I

 1862: Πεηξάκαηα ηνπ Louis Pasteur

 1865: Ο Joseph Lister εηζάγεη ηηο αξρέο ηεο αληηζεςίαο

 Γεθαεηία 1940: Η επαλάζηαζε ησλ αληηβηνηηθώλ

 1957: Οη Miles et al. απέδεημαλ όηη ε ρνξήγεζε ησλ

αληηβηνηηθώλ πέξαλ ησλ 3-4 σξώλ έρεη ηα ίδηα απνηειέζκαηα

ρσξίο ηελ ρνξήγεζε ηνπο
Miles AA et al, Br J Exp Pathol. 1957



Σςζσέηιζη ηος σπόνος σοπήγηζηρ ηος ανηιμικποβιακού θαπμάκος

και ηηρ αποηελεζμαηικόηηηαρ ηηρ σημειοπποθύλαξηρ
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ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΓΡΟΜΗ II

 Σν 1964 νη Bernard θαη Cole δηεμήγαλ ηελ πξώηε

ηπραηνπνηεκέλε, πξννπηηθή, θιηληθή κειέηε κε εηθνληθό

θάξκαθν

Bernard HR, Cole WR. Surgery ,1964

 Γεθαεηίεο 1980 θαη έπεηηα: δηπιέο ,ηπθιέο ,ηπραηνπνηεκέλεο

κειέηεο



θνπόο ρεκεηνπξνθύιαμεο

 Δίλαη λα κεηώζεη ηα πνζνζηά ινίκσμεο ηνπ ρεηξνπξγηθνύ

πεδίνπ (SSI = Surgical Site Infection)



Τι είναι SSI

 Οξίδεηαη ε ινίκσμε ηνπ ρεηξνπξγηθνύ πεδίνπ πνπ

ζπκβαίλεη κέζα ζε 30 εκέξεο κεηά από ηελ επέκβαζε (ή

ζε 1 έηνο εθόζνλ ρξεζηκνπνηήζεθε πξνζζεηηθό πιηθό) θαη

δηαθξίλεηαη:



Σαξινόμηςη SSI 

Επιδερμύδα

Τποδόριοσ 
ιςτόσ

Εν τω βϊθει ιςτού
(περιτονύεσ και μυσ)

Όργανα / 
Κοιλότητεσ

Επιπολόσ SSI

Εν τω βϊθει SSI

SSI οργϊνων/χώρων

Horan TC et al, Infect. Control Hosp. Epidemiol. 1992



Δπηδεκηνινγία SSI

 2ε αηηία λνζνθνκεηαθώλ ινηκώμεσλ

 Οη ζπρλόηεξεο ινηκώμεηο ηνπ ρεηξνπξγηθνύ αζζελνύο (38%)

 ↑ θίλδπλνο (60%) γηα ΜΔΘ

 Παξάηαζε λνζειείαο θαηά 7-12 εκέξεο

 Δπηπιένλ θόζηνο ~ 5000 US $ / αζζελή

 Αύμεζε ηεο ζπλνιηθήο ζλεηόηεηαο ησλ ρεηξνπξγηθώλ αζζελώλ



Καθοριςμόσ κινδύνου για SSI

1. ASA score

2. Σαμηλόκεζε ρεηξνπξγηθνύ ηξαύκαηνο

3. Γηάξθεηα επέκβαζεο

4. Υαξαθηεξηζηηθά επέκβαζεο

5. Υαξαθηεξηζηηθά αζζελή



1νο παξάγνληαο θηλδύλνπ: ASA score 3,4,5

ASA score Φςζική καηάζηαζη

1 Τγηήο

2 Ήπηα ζπζηεκαηηθή λόζνο

3 νβαξή ζπζηεκαηηθή λόζνο

4 Βαξηά ζπζηεκαηηθή λόζνο

5 Δηνηκνζάλαηνο

American Society of Anesthesiologists. Anesthesiology, 1963



2νο παξάγνληαο θηλδύλνπ: ηάμε ρεηξνπξγηθνύ ηξαύκαηνο

Σάξη σειποςπγικού 

ηπαύμαηορ

Οπιζμόρ Κίνδςνορ  

λοίμυξηρ

Καζαξά Mη μολςζμένο σειποςπγικό ηπαύμα < 2 %

Καζαξά – Γπλεηηθά 

κνιπζκέλα

Χειποςπγικό ηπαύμα όπος η αναπνεςζηική, πεπηική 

ή οςπογεννηηική οδόρ έσει διανοισηεί

< 10 %

Μνιπζκέλα Ανοισηά, θπέζκα ,ηπαύμαηα ~ 20 %

Ρππαξά Παλιά ηπαύμαηα ~ 40 %

Garner JS. CDC. (Originally published in 1995). Revised. Infect Control ,1986

Simmons BP. Infect Control , 1982



3νο παξάγνληαο θηλδύλνπ: δηάξθεηα ηεο επέκβαζεο

↑ ε δηάξθεηα ηεο επέκβαζεο 



↑ ν θίλδπλνο γηα SSI

Culver DH et al. Am J Med, 1991



ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΑΘΔΝΗ/ΔΠΔΜΒΑΗ

ΑΘΔΝΗ ΔΠΔΜΒΑΗ

1. Μεγάιε ειηθία

2. Τπνζηηηζκόο

3. Παρπζαξθία

4. αθραξώδεο Γηαβήηεο

5. Κάπληζκα

6. Σαπηόρξνλεο ινηκώμεηο

7. Απνηθηζκόο βαθηεξίσλ

8. Αλνζνθαηαζηνιή

9. Παξαηεηακέλε πξνεγρεηξεηηθή 

λνζειεία

1. Αληηζεςία δέξκαηνο

2. Πξνεγρεηξεηηθό ινπηξό

3. Πξνεγρεηξεηηθό μύξηζκα

4. Δμαεξηζκόο ηνπ ρεηξνπξγηθνύ ζαιάκνπ

5. Αλεπαξθήο απνζηείξσζε εξγαιείσλ

6. Ξέλα ζώκαηα ζην ρεηξνπξγηθό πεδίν

7. Υεηξνπξγηθέο παξνρεηεύζεηο

8. Υεηξνπξγηθή ηερληθή

9. Έθηαζε ρεηξνπξγηθνύ θαζαξηζκνύ

10. Μεηάγγηζε παξαγώγσλ αίκαηνο 

11. Υεκεηνπξνθύιαμε

SHEA, APIC, CSC, SIS. Consensus paper on the surveillance of surgical wound class. Infect Control Hosp Epidemiol ,1992 

Cruze PJ. Surgical wound infection. In: Wonsiewicz MJ, ed. Infectious Diseases. Philadelphia: W.B. Saunders Co; 1992

Υεκεηνπξνθύιαμε



Οφζλη χημειοπροφύλαξησ
 Πξόιεςε SSI

 Διάηησζε κεηεγρεηξεηηθήο λνζεξόηεηαο/ζλεηόηεηαο

 Διάηησζε δηάξθεηαο λνζειείαο

 Μείσζε θόζηνπο λνζειείαο



Τπάξρνπλ όκσο θαη ΚΙΝΓΤΝΟΙ

1. Αιιεξγία ζηα αληηβηνηηθά (θπξίσο β-ιαθηακηθά)

2. Αλαθπιαθηηθό shock

3. Γηάξξνηα ζρεηηδόκελε κε Clostridium difficile

4. Αληνρή παζνγόλσλ ζηα αληηβηνηηθά

5. Φνξείο πνιπαλζεθηηθώλ παζνγόλσλ



Πόηε μεθηλάκε ηε ρεκεηνπξνθύιαμε;

 Έλαξμε ρνξήγεζεο ≤ 30-60 min πξηλ από ηε δηαηνκή

ηνπ δέξκαηνο

 Δμαίξεζε: θζνξηνθηλνιόλεο θαη βαλθνκπθίλε (1-2 ώξεο

πξηλ από ηελ επέκβαζε)

Mangram AJ, Horan TC, Pearson ML, Silver LC, Jarvis WR. American Journal of Infection Control ,1999



Ση δόζε ρνξεγνύκε;

Μία ζεξαπεπηηθή δόζε αληηβίσζεο είλαη επαξθήο

 Δμαίξεζε απνηεινύλ νη παρύζαξθνη αζζελείο



Γηα πόζν ρξνληθό δηάζηεκα;

Μία δόζε ελόο αληηκηθξνβηαθνύ κε κεγάιν ρξόλν

εκηδσήο είλαη ζπλήζσο επαξθήο

Song et al. 1998, Velmahos et al. 2002, Mui et al. 2005

Μέγηζηε ρνξήγεζε έσο 24 ώξεο



Υξεηάδεηαη επαλάιεςε ηεο δόζεο;

 Δάλ ε δηάξθεηα ηεο επέκβαζεο μεπεξλά 2 ρξόλνπο εκηδσήο ηνπ

αληηβηνηηθνύ ή εάλ δηαξθεί > 3 ώξεο

Bratzler and Houck, The Ameican Journal of Surgery, 2005

 ε πεξίπησζε κεγάιεο δηεγρεηξεηηθήο απώιεηαο αίκαηνο

(>1,500 ml) επηπξόζζεηε δόζε ρεκεηνπξνθύιαμεο πξέπεη λα

ρνξεγεζεί κεηά ηελ αλαπιήξσζε ησλ πγξώλ

Levy et al. 1990, Wollinsky et al. 1996, Dehne et al. 2001

 Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηα παηδηά (απώιεηα αίκαηνο > 25ml/kg)



Οδόο ρνξήγεζεο;

Κύξηα νδόο ε ελδνθιέβηα (i.v.)

Υνξήγεζε από ην ζηόκα (per os)

Σνπηθή ρνξήγεζε



Πνην αληηβηνηηθό επηιέγνπκε;

 ηελνύ θάζκαηνο

 Υακεινύ θόζηνπο

 Να θαιύπηεη ηα αλακελόκελα παζνγόλα κηθξόβηα γηα ην

ζεκείν ηεο επέκβαζεο

 Να ιακβάλεη ππόςε ηελ ηνπηθή αληίζηαζε ησλ αληηβηνηηθώλ

 Ιζηνξηθό αιιεξγίαο ηνπ αζζελή



Αιιά θπξίσο…

Η επηινγή ηνπ αληηβηνηηθνύ πξέπεη λα 

βαζίδεηαη ζε έγκςπα επιζηημονικά δεδομένα  



Δπίπεδα ηεκμηπίυζηρ (Levels of evidence)

1Α Τςειήο πνηόηεηαο κεηαλάιπζε ή ζπζηεκαηηθή αλαζθόπεζε

1B Καιήο πνηόηεηαο κεηαλάιπζε ή RCTs

2A πζηεκαηηθή αλαζθόπεζε από cohort ή κειέηεο αζζελώλ καξηύξσλ

2Β RCTs ρεηξόηεξεο πνηόηεηνο ή cohort ή case control κειέηεο

2C Μειέηεο απνηειεζκαηηθόηεηνο, πεξηγξαθηθέο κειέηεο

3 Cohort ή case control κειέηεο ρεηξόηεξεο πνηόηεηνο

4 Γλώκε εηδηθνύ, επξέσο απνδεθηέο ζεξαπείεο

Oxford Center for EBM



Βαθμόρ ζύζηαζηρ (Grades of Recommendations)

A Τπνζηεξίδεηαη από κεηαλάιπζε ή ζπζηεκαηηθή αλαζθόπεζε θαη / ή από

ηνπιάρηζηνλ 2 RCTs

Δπίπεδν ηεθκεξίσζεο 1Α, 1Β

Β Τπνζηεξίδεηαη από θαιή κειέηε cohort θαη / ή case control κειέηεο

Δπίπεδν ηεθκεξίσζεο 2Α, 2Β

C Τπνζηεξίδεηαη από ζεηξέο πεξηζηαηηθώλ, κειέηεο cohort ρεηξόηεξεο πνηόηεηνο θαη /

ή έξεπλα απνηειεζκαηηθόηεηαο

Δπίπεδν ηεθκεξίσζεο 2C, 3

D Γλώκε εηδηθνύ, επηηξνπή ζπλαίλεζεο

Δπίπεδν ηεθκεξίσζεο 4
Oxford Center for EBM



ΟΙΟΦΑΓΟ

ΕΠΕΜΒΑΗ ΤΣΑΗ ΥΗΜΕΙΟΠΡΟΦΤΛΑΞΗ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΑ Επίπεδο

ηεκμηρίωζης

Δγρείξεζε

νηζνθάγνπ

Α πληζηάηαη - Κεθαδνιίλε 1-2 g θαηά

ηελ εηζαγσγή ζηελ

αλαηζζεζία

Γιάνοιξη αςλού

-Κεθνπξνμίκε 1.5g IV+

Μεηξνληδαδόιε 1g IV

θαηά ηελ εηζαγσγή

ζηελ αλαηζζεζία

-πλέρηζε γηα 72 h

Υυπίρ διάνοιξη αςλού

-CFX 1,5g IV θαηά ηελ

εηζαγσγή ζηελ

αλαηζζεζία

-πλέρηζε γηα 48 h

1Β

Αλλεπγία ζε β-

λακηαμικά

-Γεληακπθίλε IV

4mg/kg

+

Μεηξνληδαδόιε IV

500mg

4



ΣΟΜΑΥΟ  - ΓΩΓΔΚΑΓΑΚΣΤΛΟ – ΛΔΠΣΟ ΔΝΣΔΡΟ

ΕΠΕΜΒΑΗ ΤΣΑΗ ΥΗΜΕΙΟΠΡΟΦΤΛΑΞΗ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΑ Επίπεδο

ηεκμηρίω

ζης

Δγρείξεζε

ζηνκάρνπ θαη

δσδεθαδαθηύινπ

Α πληζηάηαη - Κεθαδνιίλε 1-2g IV

θαηά ηελ εηζαγσγή ζηελ

αλαηζζεζία

-Σηθαξθηιιίλε

-Ακνμπθηιιίλε/θιαβνπιαληθό

-Μεδινθηιιίλε

-ηπξνθινμαζίλε

1Β

Αλλεπγία ζε β-λακηαμικά

-Γεληακπθίλε IV 4mg/kg

+

Μεηξνληδαδόιε IV 500mg

4

Λεπηό έληεξν D πληζηάηαη -Κεθαδνιίλε 1-2g IV

θαηά ηελ εηζαγσγή ζηελ

αλαηζζεζία

-Σειηθόο

εηιεόο/απόθξαμε:

+ κεηξνληδαδόιε 500 mg

IV

4

Αλλεπγία ζε β-λακηαμικά

-Γεληακπθίλε IV 4mg/kg

+

Μεηξνληδαδόιε IV 500mg

4



ΔΠΔΜΒΑΔΙ ΒΑΡΪΑΣΡΙΚΗ
ΕΠΕΜΒΑΗ ΤΣΑΗ XHMEIOΠΡΟΦΤΛΑΞΗ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΑ Επίπεδο

ηεκμηρί

ωζης

-Γαζηξηθόο

δαθηύιηνο (LAGB)

-Κάζεηε

γαζηξνπιαζηηθή

(VBG)

-Αλνηθηή ή

ιαπαξνζθνπηθή

Roux-en-Y

γαζηξηθή

παξάθακςε

(RYGB)

-Υνινπαγθξεαηηθή

παξάθακςε

C πληζηάηαη 12δάκηςλο και άνυθεν 

αςηού

-Κεθαδνιίλε 2 g IV θαηά 

ηελ εηζαγσγή ζηελ 

αλαηζζεζία

Κάηυθεν ηος 12δακηύλος

-Κεθαδνιίλε 2 g IV + 

κεηξνληδαδόιε 1 g IV

ή

-Κεθνμηηίλε 2 g

ή

-Κεθνηεηάλε 2 g

-Ακπηθηιιίλε/ζνπικπαθηά

κε

-Σηγθεθπθιίλε

-Κεθηαδηληίκε

-Κεθεπίκε

-Καξβαπελέκεο

-Πηπεξαθηιιίλε/ηαδνκπαθη

άκε

-Σηθαξθηιιίλε/θιαβνπιαλη

θό

3

Αλλεπγία ζε β-λακηαμικά

-θιηλδακπθίλε +

ζηπξνθινμαζίλε ή

ακηλνγιπθνζίδε

-ιεβνθινμαζίλε

Όηαν εμπλέκεηαι ο ειλεόρ

-ιεβνθινμαζίλε +

κεηξνληδαδόιε

-κνμηθινμαζίλε

-αδηξενλάκε

4



ΥΟΛΗΦΟΡΑ

ΕΠΕΜΒΑΗ ΤΣΑΗ ΥΗΜΕΙΟΠΡΟΦΤΛΑΞΗ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΑ Επίπεδο

ηεκμηρίω

ζης

Δγρείξεζε

ρνιεδόρνπ

πόξνπ

Α πληζηάηαη -Κεθαδνιίλε 1g IV

(θαηά ηελ εηζαγσγή ζηελ

αλαηζζεζία)

-θεθαινζπνξίλε 1εο,2εο,3εο

γεληάο

-ακπηθηιιίλε + γεληακπθίλε

-πηπεξαθηιιίλε

-ακνμπθηιιίλε/θιαβνπιαληθό

-ζηπξνθινμαζίλε

1Α

Αλνηθηή

εγρείξεζε

ρνιεδόρνπ

θύζηεο

Α πληζηάηαη -Κεθαδνιίλε 1g IV

(θαηά ηελ εηζαγσγή ζηελ

αλαηζζεζία)

1Α

Λαπαξνζθνπηθ

ή εγρείξεζε

ρνιεδόρνπ

θύζηεο

Α Γεν

ζπληζηάηαη

ρεκεηνπξνθ

ύιαμε

(κόλν ζε

αζζελείο

πςεινύ

θηλδύλνπ)*

1Α

*Τςειόο θίλδπλνο: ειηθία > 70 εηώλ, δηεγρεηξεηηθή ρνιαγγεηνγξαθία, δηαξξνή ρνιήο, κεηαηξνπή ζε

ιαπαξνηνκία, νμεία ρνινθπζηίηηδα/παγθξεαηίηηδα, ρνιεδνρνιηζίαζε, ίθηεξνο, θύεζε, αλνζνθαηαζηνιή,

εηζαγσγή πξνζζεηηθώλ πιηθώλ (Βαζκόο ζύζηαζεο D)



ΗΠΑΡ - ΠΑΓΚΡΔΑ - ΠΛΗΝΑ

ΕΠΕΜΒΑΗ ΤΣΑΗ XHMEIOΠΡΟΦΤΛΑΞΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑΕ

Β-ΛΑΚΣΑΜΙΚΑ

Επίπεδο

ηεκμηρί

ωζης

Δγρείξεζε

παγθξέαηνο

Β πληζηάηαη Κεθαδνιίλε 1g IV

(θαηά ηελ εηζαγσγή ζηελ

αλαηζζεζία) -Γεληακπθίλε IV 4mg/kg

+

Μεηξνληδαδόιε IV

500mg

(Δπίπεδν ηεθκεξίσζεο 4)

2Β

Δγρείξεζε

ήπαηνο

Β πληζηάηαη Κεθαδνιίλε 1g IV

(θαηά ηελ εηζαγσγή ζηελ

αλαηζζεζία)

2Β

Δγρείξεζε

ζπιελόο

(ιαπαξνζθνπηθ

ά ή αλνηθηά)

D Γεν ζπληζηάηαη

ρεκεηνπξνθύιαμ

ε*

4

Σξαπκαηηθή

ζπιελεθηνκή

D πληζηάηαη Κεθνμηηίλε 1-2 g IV (έσο

24 ώξεο)

4

* Αλνζνθαηαζηνιή: ύζηαζε γηα 1 g θεθαδνιίλεο IV (βαζκόο ζύζηαζεο D)



ΚΑΣΩΣΔΡΟ ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΙΚΟ ΤΣΗΜΑ

ΕΠΕΜΒΑΗ ΤΣΑΗ XHMEIOΠΡΟΦΤΛΑΞΗ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΑ Επίπεδο

ηεκμηρί

ωζης

θσιεθνεηδεθη

νκή

Α αθήο ζύζηαζε

γηα

ρεκεηνπξνθύιαμ

ε

-Κεθνμηηίλε ή θεθνηεηάλε 1-2

g IV θαηά ηελ εηζαγσγή ζηελ

αλαηζζεζία

-θεθαδνιίλε 1-2 gr +

κεηξνληδαδόιε 500 mg

IV

-

ακπηθηιιίλε/ζνπκπαιθη

άκε 3 gr IV

1Α

Αλλεργία ζε β-

λακηαμικά

-θιηλδακπθίλε +

γεληακπθίλε ή

ζηπξνθινμαζίλε ή

ιεβνθινμαζίλε ή

αδηξενλάκε

4



ΚΑΣΩΣΔΡΟ ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΙΚΟ ΤΣΗΜΑ
ΕΠΕΜΒΑΗ ΤΣΑΗ ΥΗΜΕΙΟΠΡΟΦΤΛΑΞΗ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΑ Επίπε

δο

ηεκμ

ηρίω

ζης

Δγρείξεζε

παρένο

εληέξνπ

Α αθήο ζύζηαζε

γηα

ρεκεηνπξνθύιαμε

Per os

- Νενκπθίλε 1g +

εξπζξνκπθίλε 1g 19,18

θαη 9 ώξεο πξηλ ηελ

επέκβαζε

IV

-θεθαδνιίλε 1-2 g +

κεηξνληδαδόιε 500 mg

θαηά ηελ εηζαγσγή ζηελ

αλαηζζεζία

Per os

- Νενκπθίλε 2 g +

εξπζξνκπθίλε 2 g

12 θαη 8 ώξεο πξηλ ηελ

επέκβαζε

IV

-θεθνμηηίλε ή θεθνηεηάλε

-ακπηθηιιίλε/ζνπικπαθηάκε

1Α

Αλλεργία ζε β-λακηαμικά

-θιηλδακπθίλε +

γεληακπθίλε ή

ζηπξνθινμαζίλε ή

ιεβνθινμαζίλε ή

αδηξενλάκε

4

ε επεκβάζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ην νξζό ζπληζηάηαη ν ζπλδπαζκόο per os θαη iv ρεκεηνπξνθύιαμεο

(βαζκόο ζύζηαζεο Α)

Mechanical Bowel Preparation: Γελ ζπληζηάηαη κεραληθόο θαζαξηζκόο ηνπ εληέξνπ (επίπεδν ηεθκεξίσζεο 1Β)



ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΗΛΗ ΠΡΟΘΙΟΤ ΚΟΙΛΙΑΚΟΤ ΣΟΙΥΩΜΑΣΟ

ΕΠΕΜΒΑΗ ΤΣΑΗ ΥΗΜΕΙΟΠΡΟΦΤΛΑΞΗ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΑ Επίπεδο

ηεκμηρί

ωζης

Λαπαξνζθνπηθέο

επεκβάζεηο

(κε ή ρσξίο πιέγκα)

Β Γεν ζπληζηάηαη 2Β

Αλνηθηή

απνθαηάζηαζε

θήιεο ρσξίο πιέγκα

(herniorraphy)

A Γεν ζπληζηάηαη 1Α

Αλνηθηή

απνθαηάζηαζε

θήιεο κε πιέγκα

(hernioplasty)

Α Γεν ζπληζηάηαη

ρεκεηνπξνθύια

με ζε αζζελείο

ρακεινύ

θηλδύλνπ

1Β

Ττηλόρ κίνδςνορ:

ππνηξνπή, κεγάιε

ειηθία,

αλνζνθαηαζηνιή,

κεγάιε δηάξθεηα

επέκβαζεο,

ηνπνζέηεζε

παξνρεηεύζεσλ

C πληζηάηαη

ρεκεηνπξνθύια

με

-Κεθαινζπνξίλε 1εο ή 2εο

γεληάο θαηά ηελ εηζαγσγή

ζηελ αλαηζζεζία

Ακνμπθηιιίλε/θιαβ

νπιαληθό

Ακπηθηιιίλε/ζνπικπ

αθηάκε

3



Υεκεηνπξνθύιαμε ζηα παηδηά

 Αθνξά ειηθίεο από 0 έσο 16 εηώλ

 Γελ ππάξρεη δηαθνξά ζηελ επηινγή ρεκεηνπξνθύιαμεο

 Ιζρύνπλ νη ζπζηάζεηο ησλ ελειίθσλ (ζηηο πεξηζζόηεξεο

πεξηπηώζεηο)



Βαζηθέο αξρέο ρεηξνπξγηθήο

 εβαζκόο ησλ ηζηώλ

 Δπηκειήο αηκόζηαζε

 Αληηζεςία

R.M. Zollinger



Γηόηη….

Σα αληηβηνηηθά δελ απνηεινύλ ππνθαηάζηαην ηεο

θαιήο ρεηξνπξγηθήο ηερληθήο



Δπραξηζηώ γηα ηελ 

πξνζνρή ζαο


