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Α. Σκοπός 
 

Η ασφαλής έγχυση φαρμάκου στον υποδόριο ιστό προκειμένου να απορροφηθεί με αργό ρυθμό 
από τα αιμοφόρα αγγεία 
 
  

Β. Απαιτήσεις 
 

 Ενυπόγραφη Ιατρική Εντολή 

 Το φαρμακευτικό σκεύασμα (προγεμισμένη σύριγγα του φαρμάκου ή σύριγγα του 1 ml με 
υποδιαιρέσεις σε 100 I.U. (διεθνείς  μονάδες) για αναρρόφηση από το flacon) 

 Βελόνες 1 – 3 cm (27G)  
 Τολύπια βάμβακος  ή  μικρές γάζες 
 Αλκοολούχο  αντισηπτικό διάλυμα 

 Νεφροειδές 
 Κίτρινα δοχεία για την απόρριψη χρησιμοποιημένων βελόνων 
 Γάντια ελαστικά μη αποστειρωμένα. 
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Γ. Περιγραφή οδηγίας 

Ενέργεια Αιτιολόγηση 
1. Εξηγήστε τη διαδικασία στον ασθενή  

 
- Προώθηση συνεργασίας,  μείωση του 
άγχους λήψη συναίνεσης.  
  

2. Απομακρύνετε τους επισκέπτες από τον 
θάλαμο – τραβήξτε το παραβάν 

- Σεβασμός αξιοπρέπειας ασθενή 

3. Επιβεβαιώστε την ταυτότητα του ασθενούς. 
Διπλός έλεγχος (καρτέλα ασθενούς και 
θερμομετρικό διάγραμμα) 

- Αποφυγή χορήγησης φαρμάκου σε λάθος 
ασθενή 

4. Ελέγξτε την ημερομηνία λήξης των φαρμάκων 
τη στιγμή που τα παίρνετε  από τη θέση τους 
και πριν την αναρρόφηση (Διπλός έλεγχος) 

 

- Διασφάλιση του θεραπευτικού 
αποτελέσματος 

5. Επιλέξτε το κατάλληλο σημείο έγχυσης του 
φαρμάκου και εξασφαλίστε κυκλική εναλλαγή 
του σημείου στην περίπτωση 
επαναλαμβανομένων ενέσεων 

- Σωστή απορρόφηση του φαρμάκου 
- Πρόληψη ερεθισμού της περιοχής 

6. Πραγματοποιήστε υγιεινή των χεριών 
(Πλύσιμο ή αντισηψία) 

  
 

-  Πρόληψη οριζόντιας μετάδοσης λοιμώξεων 
  

7. Κάντε αντισηψία στο σημείο έγχυσης (κυκλικές 
κινήσεις από το σημείο έγχυσης προς την 
περιφέρεια) και αφήστε να στεγνώσει 

- Πρόληψη λοιμώξεων 
- Αποφυγή τσουξίματος κατά την είσοδο της 
βελόνας 

  

8. Ανασηκώστε τον υποδόριο ιστό γύρω από το 
σημείο της ένεσης ώστε να δημιουργηθεί 
πτυχή και με γρήγορη και σταθερή κίνηση 
εισάγετε τη βελόνα με γωνία 90ο   

 
 

- Έγχυση φαρμάκου στον υποδόριο και όχι 
στον μυϊκό ιστό 

9. Χορηγήστε το φάρμακο με αργό ρυθμό και 
αφαιρέστε την βελόνα διατηρώντας  την ιδιά 
γωνία  

- αποφυγή δημιουργίας αισθήματος 
δυσφορίας 
- αποφυγή τραυματισμού των ιστών 
περιφερικά του σημείου έγχυσης 

10. Καθαρίστε την περιοχή απαλά με εμποτισμένη 
με αντισηπτικό γάζα χωρίς να πιέζετε δυνατά 
την περιοχή 

 
 

- Πρόληψη λοιμώξεων  
- Η μεγάλη πίεση μπορεί να δημιουργήσει 
καταστροφή των ιστών ή /και αιμάτωμα 
 
 

11. Απορρίψτε την χρησιμοποιημένη σύριγγα στο 
κατάλληλο δοχείο αιχμηρών χωρίς να 
επανατοποθετήσετε το καπάκι 
 

- Αποφυγή τραυματισμού και μετάδοσης 
αιματογενώς μεταδιδόμενων νοσημάτων 

12. Αφαιρέστε τα γάντια 
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13. Καταγράψτε την νοσηλεία στην «Καρτέλα 
Χορήγησης Φαρμάκων» του ασθενή 
 

 

-Τεκμηρίωση νοσηλευτικής πράξης 
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