
ΣΧΟΛΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 

(ΥΠΕΠΘ, 12142/1-10-1976) 

 

Το σχολικό φαρμακείο, σύμφωνα με την 12142 /1.10.1976 Υ.Α. πρέπει να περιέχει:  

 

1 Λευκοπλάστη ρολό 1,25cm x 5cm (CE),  

1 Κουτί γάζες 15cm x 15cm 6 αποστειρωμ. (CE),  

1 Πιεστικός αιμοστατικός αποστειρωμ. Επίδεσμος medium (CE),  

1 Πιεστικός αιμοστατικός αποστειρωμ. Επίδεσμος large (CE),  

2 Επίδεσμοι 5cm x 2,5m (CE),  

2 Επίδεσμοι 7cm x 2,5m (CE),  

2 Επίδεσμοι 10cm x 2,5m (CE),  

2 Ελαστικοί επίδεσμοι 6cm x 4m (CE),  

1 Τριγωνικός επίδεσμος (CE),  

Αυτοκόλλητα ράμματα αποστειρ. των 3 τεμ. (CE),  

2 συσκευασίες των 10 τσιρότων (CE),  

1 Βαμβάκι (CE),  

1 Burnshield γάζα αποστειρ. 10cm x 10cm (CE),  

5 Burnshield hydrogel αποστειρ. blotts για εγκαύματα (CE),  

1 Ισοθερμική κουβέρτα (CE),  

1 Στιγμιαία παγοκομπρέσα (CE),  

10 Μαντηλάκια οινοπνεύματος (ΕΟΦ),  

1 Αεραγωγός με ανεπίστροφο βαλβίδα για τεχνητή αναπνοή (CE),  

1 Τρόμπα αφαίρεσης δηλητηριασμένου αίματος φιδιού, σκορπιού, εντόμων με δυο 

επιστόμια (CE),  

4 Γάντια latex (CE),  

1 Αιμοστατικό λάστιχο (CE),  

1 Ψαλίδι κοινό,  

1 θερμόμετρο  

1 Λαβίδα πλαστική,  

4 Παραμάνες ασφαλείας,  

1 Stick αμμωνίας (ΕΟΦ) 

και  

Οδηγίες πρώτων βοηθειών εντός συσκευασίας, 

Οδηγίες χρήσεως εντός συσκευασίας 

Φάρμακα:  

α. Διάλυμα BETADINE 10% 500 cc (αντισηπτικό για πληγές)  

β. Καθαρό οινόπνευμα 500 cc  

γ. Οξυζενέ (οξυγονούχο ύδωρ) 500 cc  

δ. TERRAMYCIN σε σκόνη (αντιβιοτική)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Περιποίηση:  

 

α. Καθαρίστε αμέσως το τραύμα με οξυζενέ, επαλείψτε την πληγή με BETADINE, 

βάλτε γάζα και δέστε το με επίδεσμο.  

 

β. Αν ο τραυματισμός είναι σοβαρός, καλέστε σε βοήθεια τις αρμόδιες υγειονομικές 

υπηρεσίες.  

 

γ. Σε περίπτωση λιποθυμίας ή ασφυξίας να μεταφέρετε τον άρρωστο σε ανοικτό 

μέρος και να του κάνετε τεχνητή αναπνοή. Ρίξτε του λίγο νερό ή κολώνια στο 

πρόσωπο.  

 

δ. Σε περίπτωση εγκαύματος, καλύψτε χαλαρά το τραύμα με γάζα ή καθαρό ύφασμα 

για να αποφευχθεί μόλυνση μέχρις ότου παρασχεθεί βοήθεια από ειδικευμένο 

πρόσωπο.  

 

ε. Σε περίπτωση τραυματισμού με μεγάλη αιμορραγία δέστε το τραύμα, αφήστε 

ακίνητο τον τραυματία και καλέστε αμέσως τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες.  


