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Η ηνπνζέηεζε ηνπ ζηνκαρηθνχ βψινπ απαηηεί ηελ αθηλεηνπνίεζε ηνπ 

δψνπ. Η παξνρή βνήζεηαο πξνο ηνλ ρεηξηζηή ελδέρεηαη λα είλαη 

απαξαίηεηε αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ηελ ειηθία ηνπ δψνπ πνπ 

πξφθεηηαη λα ζεκαλζεί. 

 

Η ηνπνζέηεζε ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηξφπν ήξεκν θαη 

κεζνδηθφ, ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζεί ε θαηαπφλεζε ησλ δψσλ θαη ηνπ 

ρεηξηζηή. Πξέπεη λα πξνβιέπεηαη επαξθήο ρξφλνο γηα ηε ζήκαλζε ηνπ 

θάζε δψνπ. 

 

Ο ρξεζηκνπνηνχκελνο εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα πιέλεηαη ζρνιαζηηθά θαη 

λα απνιπκαίλεηαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζε έλα θνπάδη 

θαη νπσζδήπνηε πξηλ ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπ ζε άιιε εθκεηάιιεπζε.  

 

Αθηλετοποίεσε του δώου 

1. Πξηλ απφ ηελ αθηλεηνπνίεζε ηνπ δψνπ θαη εθφζνλ πθίζηαληαη 

ακθηβνιίεο, ειέγρεηαη ε ηπρφλ παξνπζία ζηνκαρηθνχ βψινπ ζηνπο 

πξνζηφκαρνπο κε ηε ρξήζε θνξεηνχ αλαγλψζηε απφ ηελ αξηζηεξή 

πιεπξά ηνπ δψνπ.  

2. Τν δψν αθηλεηνπνηείηαη ζε ζέζε αλάινγε κε απηήλ πνπ εθαξκφδεηαη γηα 

ηελ εηζαγσγή ζηνκαρηθνχ θαζεηήξα. 
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3. Η θεθαιή ηνπ δψνπ αθηλεηνπνηείηαη ψζηε λα παξακέλεη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζε θπζηθή ζέζε (ζε γσλία πεξίπνπ 90ν), ρσξίο 

θάκςε ή ζηξνθή ηνπ ηξαρήινπ θαη ηεο αηιαληντληαθήο άξζξσζεο 

επάλσ, θάησ ή πιαγίσο. Τν δψν βξίζθεηαη πάληα ζε όρζηα ζέζε, ελψ ε 

πιάγηα ζπγθξάηεζε ηνπ δψνπ ζπζηήλεηαη ψζηε λα επηηπγράλεηαη 

θαιχηεξε αθηλεηνπνίεζε ηεο θεθαιήο θαη ηνπ ηξαρήινπ. 

4. Πνηέ δελ γίλεηαη απφπεηξα ηνπνζέηεζεο ηνπ ζηνκαρηθνχ βψινπ ζε δψα 

ππφ θαηάθιηζε (πιεπξηθή, ξαρηαία, θνηιηαθή) ή κε αθηλεηνπνηεκέλα 

θαηά ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ.  

 

Εησαγωγή του ευαρκοστή στελ στοκατηθή θοηιότετα 

1. Ο ζηνκαρηθφο βψινο ηνπνζεηείηαη ζηελ εηδηθή ζέζε ζπγθξάηεζεο ηνπ 

εθαξκνζηή. Υπάξρεη πεξίπησζε ην ειαηήξην πνπ δηαζέηεη ε ζπζθεπή 

θαηά ηηο πξψηεο ρξήζεηο λα είλαη άθακπην, ζηε ζπλέρεηα φκσο επαλαθηά 

ηελ αλακελφκελε ειαζηηθφηεηα. 

2. Δηαλνίγεηαη ειαθξψο ην ζηφκα ηνπ δψνπ κε ηελ εηζαγσγή ελφο ή δχν 

δαθηχισλ απφ ηε γσλία ησλ ρεηιέσλ. 

3. Εηζάγεηαη απαιά ν εθαξκνζηήο ζηελ ζηνκαηηθή θνηιφηεηα εσζφηνπ ην 

άθξν ηνπ θηάζεη ζην πίζσ κέξνο (ζην χςνο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξίηνπ) ηεο 

γιψζζαο (ζηνκαηνθάξπγγαο). Γελ ζα πρέπεη λα αζθείηαη πίεζε ψζηε 

ν εθαξκνζηήο λα πξνσζεζεί βαζχηεξα ζην ζηνκαηνθάξπγγα θαη 

ηδηαίηεξα ζηνλ νηζνθάγν. 

 

Απειευζέρωσε θαη θατάποσε του στοκαχηθού βώιου 

1. Πηέδνληαο ην έκβνιν ηνπ εθαξκνζηή απειεπζεξψλεηαη ν βψινο ζην 

ζηνκαηνθάξπγγα θαη ηαπηφρξνλα απνζχξεηαη αξγά ν εθαξκνζηήο κε 

έιμε πξνο ηα έμσ. 

2. Η θαηάπνζε ηνπ βψινπ επηηπγράλεηαη κε θπζηθφ ηξφπν (αθνχζηα) θαη 

επηηπγράλεηαη επθνιφηεξα κε ηελ ζηαζεξή αθηλεηνπνίεζε ηεο θεθαιήο 
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ηνπ δψνπ, ζχκθσλα κε ηα φζα πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ. Γηα ηνλ ίδην 

ιφγν ζπζηήλεηαη ν ρεηξηζηήο λα δηαηεξεί θιεηζηή ηε ζηνκαηηθή θνηιφηεηα 

ηνπ δψνπ γηα ιίγα δεπηεξφιεπηα κεηά απφ ηελ απφζπξζε ηνπ εθαξκνζηή 

απφ απηήλ. Εάλ ν βψινο παξακείλεη ζηε ζηνκαηηθή θνηιφηεηα, ν 

ρεηξηζηήο πεξηκέλεη ηελ απφξξηςή ηνπ απφ ην δψν θαη ζε θακία 

πεξίπησζε δελ πξνζπαζεί ν ίδηνο λα ηνλ απνκαθξχλεη κε ηα ρέξηα ηνπ. 

3. Η κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν πξφθιεζε θαηάπνζεο απφ ην ρεηξηζηή 

απνθεχγεηαη γηαηί κπνξεί λα νδεγήζεη ην βψιν ζηελ ηξαρεία κε 

ζπλέπεηα ηελ έκθξαμε ηεο αλαπλεπζηηθήο νδνχ. 

4. Σηελ πεξίπησζε απηή, ε δηεπθφιπλζε ηεο απφξξηςεο ηνπ βψινπ κπνξεί 

λα επηηεπρζεί κε ειαθξέο θξνχζεηο ζηελ ηληαθή πεξηνρή, επηηξέπνληαο 

ηελ ηαπηφρξνλε έθηαζε ηνπ ηξαρήινπ ηνπ δψνπ. 

5. Εάλ θαηά ηελ ηνπνζέηεζε απνξξηθζεί ν βψινο, επαλαιακβάλεηαη ε ίδηα 

δηαδηθαζία, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δηελεξγείηαη έιεγρνο θαη δε 

δηαπηζηψλνληαη εκθαλείο αιινηψζεηο ή ελδείμεηο ηξαπκαηηζκνχ ηεο 

ζηνκαηνθαξπγγηθήο θνηιφηεηαο.  

 

 

 

Πηγή: 

Joint Research Center – European Commission (2006) “Technical Guidelines for 

Council Regulation 21/2004 – part 1: in field aspects: application of identifiers, 

their reading and recovery” 

 

http://eid.jrc.ec.europa.eu/EIDpages/documents/tg/tech_papers_sheep.php 
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Τπό θαλοληθές ζσλζήθες ε αλαπλεσζηηθή οδός 

είλαη πάληα αλοηθηή. Ο εηζπλεόκελος αέρας 

δηέρτεηαη από ηης ρηληθές θοηιόηεηες 

απεσζείας ζηελ ηρατεία. 

ηε ζέζε θαηάποζες ε καιαθή σπερώα 

αλεβαίλεη θαη ε επηγιφηηίδα θράζζεη ηο 

ιάρσγγα. ηηγκηαία παύεη ε αλαπλοή ηοσ δώοσ. 

Σο ζηερεό ή σγρό περηετόκελο ηες ζηοκαηηθής 

θοηιόηεηας προφζείηαη κέζφ ηοσ «αλοηθηού» 

οηζοθάγοσ ζηοσς προζηόκατοσς. 

Η θεθαιή ηοσ δώοσ βρίζθεηαη ζε θσζηθή ζέζε 

θαη ο εθαρκοζηής έτεη εηζατζεί ζηε 

ζηοκαηηθή θοηιόηεηα θηάλοληας ζηο ύυος ηοσ 

ηειεσηαίοσ ηρίηοσ ηες γιώζζας 

(ζηοκαηοθάρσγγας), όποσ απειεσζερώλεηαη ο 

ζηοκατηθός βώιος. 


