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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ XΡΗΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΘΕΤΗΣ ΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ 

Γενικά για το θάλαμο κάθετης νηματικής ροής 

❖ Ο θάλαμος κάθετης νηματικής ροής (ΘΚΝΡ, BIOBASE, class II, B2), ενισχύει σημαντικά τα μέτρα ασφαλούς 

χειρισμού των χημειοθεραπευτικών φαρμάκων και μειώνει την πιθανότητα έκθεσης στα φάρμακα του χειριστή 

και του χώρου εργασίας.  

❖ Πρόκειται για ένα κλειστό χώρο, όπου η κατευθυνόμενη κυκλοφορία του αέρα του περιβάλλοντος εξασφαλίζει: 

1) τη δημιουργία στο μέσο της επιφάνειας εργασίας, ενός ισχυρού ρεύματος αέρα με φορά από πάνω προς τα 

κάτω, με αποτέλεσμα την «καθήλωση» του φαρμάκου στην επιφάνεια εργασίας, σε περίπτωση διαφυγής του 

από τους περιέκτες ή τις σύριγγες και 2) σε περίπτωση εκνέφωσης του φαρμάκου, αυτό συμπαρασύρεται από 

την κυκλοφορία του υπόλοιπου αέρα, μέχρι τη δέσμευσή του από τα ειδικά φίλτρα ασφαλείας (HEPA).  

❖ Ο ΘΚΝΡ αυξάνει το επίπεδο ασφάλειας του χειρισμού των χημειοθεραπευτικών φαρμάκων εφόσον 

ακολουθούνται οι κανόνες ορθής λειτουργίας του.  

❖ Μετά την απομάκρυνση των χημειοθεραπευτικών φαρμάκων από το ΘΚΝΡ, τηρούνται οι κανόνες χειρισμού 

των φαρμάκων (βλέπε οδηγίες διενέργειας της χημειοθεραπείας).  

 

Οδηγίες χρήσης του ΘΚΝΡ 

 

❖ Άνοιγμα του διακόπτη του θαλάμου (θέση κλειδιού στο Ι). 

❖ Πάτημα του κουμπιού λειτουργίας για να ανοίξει ο θάλαμος και να ανάψει το πάνελ των ενδείξεων των 

παραμέτρων λειτουργίας. Πάτημα των κουμπιών για το ανέβασμα του παραθύρου του θαλάμου και το άνοιγμα 

του φωτισμού. Οι χειρισμοί γίνονται είτε με το πάτημα των κουμπιών στο πάνελ είτε με το τηλεχειριστήριο.   

❖ Οι ενδείξεις του πάνελ πρέπει να συμφωνούν με τις αναγραφόμενες τιμές που βρίσκονται αναρτημένες δίπλα 

τους (έλεγχος από τον υπεύθυνο του ογκολογικού).  

❖ Τοποθέτηση υποσένδονου στην οριζόντια επιφάνεια εργασίας του ΘΚΝΡ, με τρόπο που να μην φράσουν οι 

οδοί κίνησης του αέρα.  

❖ Ο χειριστής του φαρμάκου φοράει την ενδυμασία, τη μάσκα προσώπου και τα γάντια του (βλέπε οδηγίες 

διενέργειας της χημειοθεραπείας). 

❖ Στην επιφάνεια εργασίας του ΘΛΝΡ, τοποθετούνται το φιαλίδιο του φαρμάκου, το διάλυμα αραίωσης του 

φαρμάκου (π.χ. αραίωση L-ασπαραγινάσης με φυσιολογικό ορό), το μπουκάλι του φυσιολογικού ορού (π.χ. για 

χορήγηση δοξορουβικίνης) και οι σύριγγες για τη λήψη του τελικού όγκου του φαρμάκου, σε κοντινή 

απόσταση (π.χ. 20-30 cm)  μεταξύ τους.  

❖ Ανοίγει ο αερισμός του θαλάμου, από το ειδικό κουμπί στο πάνελ ή στο τηλεχειριστήριο.  

❖ Ένα λεπτό πριν και σε όλη τη διάρκεια των χειρισμών του φαρμάκου στο ΘΚΝΡ, τα χέρια του χειριστή είναι 

μέσα στο χώρο εργασίας και περίπου στο κέντρο του (αποφεύγονται οι ευρείες μετακινήσεις των χεριών και τα 

φάρμακα μετακινούνται χωρίς απότομες κινήσεις, κυρίως με τους καρπούς). 

❖ Ακόμα και μέσα στο ΘΚΝΡ, κάθε προσπάθεια αφαίρεσης αέρα από τη σύριγγα ή εξόδου της βελόνας από το 

φιαλίδιο που περιέχει το φάρμακο, η βελόνα περιβάλλεται με γάζα (όχι με βαμβάκι) με οινόπνευμα ή 

αλκοολούχο χλωρεξιδίνη. 

❖ Αν χυθεί υλικό στη μεταλλική επιφάνεια, καθαρίζεται με πανί με υγρό σαπούνι και κατόπιν με πανί με 

οινόπνευμα και στέγνωμα.  

❖ Στο τέλος της κάθε ημέρας χρήσης, χρησιμοποιείται η υπεριώδης ακτινοβολία (κλειστό το μπροστινό 

παράθυρο του θαλάμου) για 30 λεπτά (υπεύθυνος του ογκολογικού, ή ο καθαριστής). Στη διάρκεια της 

υπεριώδους ακτινοβολίας, το προσωπικό απομακρύνεται από το δωμάτιο και δεν εκτίθενται άμεσα τα μάτια 

στην ακτινοβολία.    


