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ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ 
ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΟΣΗ ΣΑΜΑΡΙΟΥ (153Sm) 

   
Πριν την χορήγηση  

1. Προσκομίστε πρόσφατη εξέταση Γενικής Αίματος 
2. Προσκομίστε πρόσφατες εξετάσεις Ουρίας και Κρεατίνης Αίματος 
3. Κατά την προσέλευση στο Εργ. Πυρηνικής Ιατρικής, την ημέρα της χορήγησης 

και πριν την πραγματοποίησή της, θα πρέπει να πιείτε τουλάχιστον 2 ποτήρια 
νερό. 

Μετά την χορήγηση 
1. Να πίνετε επί πλέον υγρά και να ουρείτε όσο πιο συχνά μπορείτε για μερικές 

ώρες μετά την χορήγηση. 
2. Να χρησιμοποιείτε συνήθη τουαλέτα και όχι ανδρικού τύπου. Μετά από κάθε 

ούρηση, κατά τις δυο πρώτες μέρες μετά την χορήγηση, να τραβάτε το καζανάκι 
για τρεις φορές. 

3. Σε περίπτωση που λερωθεί το χείλος της τουαλέτας με ούρα, να το σκουπίσετε 
με απορροφητικό χαρτί το οποίο και θα πετάξετε στην τουαλέτα τραβώντας το 
καζανάκι. 

4. Να πλένετε πάντα τα χέρια σας μετά την χρήση της τουαλέτας. 
5. Σε περίπτωση που λερωθούν με ούρα σεντόνια ή ρούχα θα πρέπει να πλυθούν 

ξεχωριστά από τα άλλα ρούχα με καλό ξέβγαλμα. 
6. Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται σκευάσματα συγκράτησης ούρων 

(pumpers) θα πρέπει να τοποθετηθούν σε σακούλα και να προσκομίζονται στο 
Εργ. Πυρηνικής Ιατρικής προς φύλαξη. Το άτομο που θα πραγματοποιεί την 
αλλαγή των pumpers θα πρέπει να φορά γάντια μιας χρήσεως τα οποία και θα 
τοποθετεί στην σακούλα που θα προσκομίζεται στο Εργ. Πυρηνικής Ιατρικής. 

7. Σε περίπτωση που ο ασθενείς τραυματιστεί (π.χ. κόψιμο), το αίμα που θα χυθεί 
θα πρέπει να σκουπιστεί με απορροφητικό χαρτί το οποίο και θα πρέπει να 
πεταχτεί στην τουαλέτα τραβώντας το καζανάκι. 

8. Θα πρέπει να παρακολουθούνται οι δείκτες του αίματος: λευκά αιμοσφαίρια, 
τύπος λευκών, αιμοσφαιρίνη, ερυθρά αιμοσφαίρια, αιμοπετάλια επί εξάμηνο 
σε συνεννόηση με το Εργ. Πυρηνικής Ιατρικής και τον θεράποντα ιατρό σας. 

 
 
Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνηση σχετικά με τα μέτρα 
ακτινοπροστασίας μην διστάσετε να επικοινωνείτε με τους υπεύθυνους 
Ακτινοπροστασίας της Μονάδας Θεραπευτικών Εφαρμογών στο τηλέφωνο 
επικοινωνίας 2651099381.  
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