
 

 

Σετ αντιμετώπισης διασποράς αντικαρκινικών φαρμάκων (Spill kit) 

Απολύμανση μετά από τυχαία διασπορά  

Μπορεί να γίνει ατύχημα με διασπορά φαρμάκου όταν: 

 

➢ τρυπηθεί το δάκτυλο μας με μολυσμένη βελόνα. 

➢ γίνεται διαρροή φαρμάκου 

➢ σπάσιμο γυάλινου φιαλιδίου φαρμάκου  

 

Απολύμανση του προσωπικού  

➢ Η απολύμανση του προσωπικού αποτελεί προτεραιότητα και πρέπει να γίνει 

άμεσα. 

• Εάν το δέρμα έχει μολυνθεί με με φάρμακα CMR (καρκινογόνα, 

μεταλλαξιογόνα ή τερατογόνα), η πρώτη προσέγγιση είναι ο σχολαστικός 

καθαρισμός του δέρματος με μεγάλη ποσότητα κρύου νερού  

• Εάν τα μάτια έχουν μολυνθεί, η πρώτη προσέγγιση είναι να ξεπλύνετε τα μάτια 

άμεσα με μεγάλες ποσότητες κρύου νερού ή φυσιολογικού ορού για 

τουλάχιστον 10 λεπτά. Στη συνέχεια, πρέπει να συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο 

για τις περαιτέρω ενέργειες.  

 

Απολύμανση επιφανειών  

 

Βασικές αρχές  

 

➢ Το "κιτ αντιμετώπισης διασποράς" αποτελείται από όλα τα βασικά και απαραίτητα 

εργαλεία για τον καθαρισμό μιας μικρής διαρροής από επικίνδυνες ουσίες, όπως 

για παράδειγμα κυτταροτοξικά φάρμακα. 

➢ Μόλις συμβεί διαρροή φαρμάκων, ένα καλά εκπαιδευμένο άτομο αποφασίζει εάν 

το "κιτ αντιμετώπισης διασποράς " είναι κατάλληλο για την απολύμανση ή 

απαιτούνται πρόσθετες ενέργειες. 

 

Διαδικασία για την απολύμανση:  

 
1. Σήμανση της μολυσμένης επιφάνειας 

• Οι μολυσμένες επιφάνειες πρέπει να απομονώνονται το συντομότερο δυνατό, 

προκειμένου να περιοριστεί η διασπορά φαρμάκου και η μόλυνση του 

προσωπικού 

• Ένας τρόπος είναι η σήμανση της μολυσμένης επιφάνειας με κιμωλία. 

• Είναι απαραίτητο να σημανθούν με κατάλληλες πινακίδες «Προσοχή», οι 

περιοχές στις οποίες η είσοδος είναι ελεύθερη (π.χ. θάλαμοι ή χώροι 

παραλαβής). 

• Εάν η διαρροή είναι σε μορφή σκόνης, θα πρέπει να ληφθούν πρόσθετα μέτρα 

για να σταματήσει ή να περιοριστεί η ροή του αέρα στο χώρο (για παράδειγμα, 

απενεργοποιήστε τον κλιματισμό και κλείστε πόρτες και παράθυρα).  

 



 

 

2. Ατομική προστασία 

• Ολόσωμη φόρμα ή εργαστηριακή ποδιά μιας χρήσης 

• Καλύμματα παπουτσιών μίας χρήσης 

• Προστατευτική μάσκα αναπνοής 3M 

• Προστατευτικά γάντια (επαρκούς πάχους) και γάντια οικιακής χρήσης 

• Προστατευτικά γυαλιά  

 

3. Καθαρισμός 

➢  Ξηρές μορφή: το απορροφητικό υλικό που χρησιμοποιείται για τη συλλογή της 

διασποράς θα πρέπει να είναι βρεγμένο με νερό  

➢ Υγρή μορφή: το απορροφητικό υλικό πρέπει να έχει υψηλή ικανότητα 

απορρόφησης υγρών  

3.1 Καθαρισμός σπασμένου γυαλιού 

➢ Το μολυσμένο σπασμένο γυαλί πρέπει να συλλέγεται εξ ολοκλήρου 

χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο εξοπλισμό: 

• Ξύστρα/τσιμπίδα, φτυάρι σκουπιδιών και χαρτόνι. 

• Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση οποιασδήποτε μορφής βούρτσας 

➢ Μπορεί να φορεθεί πρόσθετο ζευγάρι γάντια.  

3.2 Διαδικασία καθαρισμού 

➢ Οι μολυσμένες επιφάνειες πρέπει να καθαρίζονται σχολαστικά  

➢ Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν χρησιμοποιείται διαδικασία δύο 

φάσεων, να ελεγχθεί το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ή η Περίληψη των 

Χαρακτηριστικών του Προϊόντος για να εντοπιστεί αν απαιτούνται πρόσθετα 

απολυμαντικά μέσα: 

1.   0,05M NaOH σε νερό 

2. 98% ισοπροπανόλη 

➢ Καθαρισμός στο τέλος με απορρυπαντικά ή προϊόντα οικιακού καθαρισμού  

➢ Καθαρίστε από το πιο καθαρό προς το πιο βρώμικο σημείο  

 

4. Διάθεση αποβλήτων 

➢ Τα συσσωρευμένα απόβλητα τοποθετούνται σε πλαστικές σακούλες, που κλείνουν 

καλά με πλαστική σφραγίδα ασφαλείας 

➢ Οι πλαστικές σακούλες τοποθετούνται αμέσως σε κυτταροστατικά δοχεία 

απόρριψης (που δεν μπορούν να ανοιχτούν ξανά) σύμφωνα με τις τοπικές 

διαδικασίες. 

Τα ατυχήματα πρέπει να τεκμηριώνονται σύμφωνα με τις τοπικές διαδικασίες.  

Ο εξοπλισμός του "Spill kit" πρέπει να τοποθετείται σε κάθε χώρο όπου γίνεται χειρισμός 

κυτταροστατικών και να είναι προσβάσιμος από όλους. 

Το φαρμακευτικό τμήμα  έχει την ευθύνη για την παραγγελία, διάθεση και τη τον έλεγχο 

της διαθεσιμότητας του Spill Kit. 


