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 Ο θςζικόρ κοζμόρ: πνιχπινθν θαη ζπλερψο κεηαβαιιφκελν ζχζηεκα (ε 
ζπκπεξηθνξά ηνπ είλαη δπλαηόλ λα πεξηγξαθεί, έζησ θαη κεξηθώο, κε θπζηθνχο 
λφκνπο, πνπ εθθξάδνληαη κε καζεκαηηθέο εμηζψζεηο).  

 Δπιζηήμη: ε κειέηε ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αλζξψπηλε 
δξαζηεξηφηεηα. Η επηζηήκε είλαη ε ζπλερήο δηεξεύλεζε ηνπ θπζηθνύ θόζκνπ, 
πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί κηα πην ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ηνπ.  

 Σεσνολογία: Η ζρεδίαζε θαη ε απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ απνηειεζκάησλ 
ηεο επηζηήκεο πξνο φθεινο ηνπ αλζξψπνπ. 

  Λήςε κεηξήζεσλ -  βαζηθή δηεξγαζία ηόζν - ζηελ επηζηήκε όζν θαη -  ζηελ 
ηερλνινγία. 

 Τα βιοϊαηπικά ζήμαηα θαη ε αλάιπζή ηνπο έρνπλ ειζσωπήζει ηηο ηειεπηαίεο 
δεθαεηίεο ζηην επιζηήμη ηηρ ιαηπικήρ, σο απνηέιεζκα ηεο ηερλνινγηθήο 
αλάπηπμεο.  

 Απνηεινύλ έλα βαζηθφ εξγαιείν εθηίκεζεο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ αζζελνύο, 
ζηνπο πεξηζζόηεξνπο ηνκείο ηεο ηαηξηθήο, κπνξνύλ λα παξάζρνπλ πιεξνθνξίεο 
γηα ηελ εμέιημε κηαο λφζνπ. 



 Σηνλ ηνκέα ηεο ηαηξηθήο θαη ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ πγεηνλνκηθήο 
πεξίζαιςεο πθίζηαηαη ε αλάγθε γηα επαλαιακβαλφκελε θαη ζπλερή 
παξαθνινχζεζε ησλ αζζελψλ, ιήςε κεηξήζεσλ ηεο θπζηνινγίαο 
ηνπο, επφπηεπζε ησλ δσηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, κε ζθνπό ηε ιήςε 
απνθάζεσλ γηα ηε δηάγλσζε, ηελ πνξεία ηεο ζεξαπείαο ηνπο θαη 
γεληθά ηελ παξαηήξεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ ηαηξηθώλ 
παξεκβάζεσλ.  

 Υπάξρνπλ ζπζθεπέο θαη ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο αζζελψλ. 
Έλα ηέηνην ζύζηεκα κπνξεί όρη κόλν λα εηδνπνηήζεη ηνπο ηαηξνύο 
θαη ηνπο λνζειεπηέο ηνπ αζζελνύο γηα ελδερόκελα πεξηζηαηηθά πνπ 
κπνξνύλ λα απεηιήζνπλ ηε δσή ηνπ, αιιά πνιιέο θνξέο λα παξέρεη 
δεδνκέλα θπζηνινγίαο γηα έιεγρν απεπζείαο ζπλδεδεκέλσλ 
ζπζθεπώλ ππνζηήξημεο δσηηθώλ ιεηηνπξγηώλ. 

 Ιδηαίηεξε  ε αλάγθε γηα παξνπζία ηέηνησλ ζπζθεπώλ ζηηο κνλάδεο 
εληαηηθήο ζεξαπείαο (ΜΕΘ) ησλ λνζνθνκείσλ. 



 Η είζνδνο ηνπ ζπζηήκαηνο: νη αηζζεηήξεο 
(κεηαηξέπνπλ ηα βηνζήκαηα, πνπ δεκηνπξγνύληαη 
ζηνπο ηζηνχο ηνπ αζζελή, ζε κηα άιιε κνξθή 
ελέξγεηαο -ζπλήζσο ειεθηξηθή- ππό ηε κνξθή 
ειεθηξηθώλ ζεκάησλ).     

 Σηα ειεθηξηθά ζήκαηα εμφδνπ ησλ αηζζεηήξσλ 
εθαξκόδνληαη εληζρύζεηο θαη θίιηξα πξνθεηκέλνπ 
λα έξζνπλ ζε θαηάιιειε κνξθή γηα επεμεξγαζία.  

 Πνιύ ζεκαληηθόο ν κεηαηξνπέαο αλαινγηθνχ ζε 
ςεθηαθφ ζήκα.  

 Τα ηξνπνπνηεκέλα ειεθηξηθά ζήκαηα 
επεμεξγάδνληαη ζε εηδηθεπκέλα ςεθηαθά 
θπθιψκαηα ή ζε κηθξνυπνινγηζηέο 

 Απεηθνλίδνληαη ζε ηέηνηα κνξθή ώζηε ην ηαηξηθό 
πξνζσπηθό λα θαηαλνήζεη θαη λα εξκελεύζεη ηελ 
παξαγόκελε ηαηξηθή πιεξνθνξία. 

Μπλόκ διϊγραμμα ςυςτόματοσ 
παρακολούθηςησ αςθενών.  

Η κύρια ροό πληροφορύασ εύναι 
από τα αριςτερϊ προσ τα δεξιϊ.  

Τα ςτοιχεύα που ενώνονται με διακεκομμϋνη γραμμό δεν εύναι υποχρεωτικϊ.  

Κϊθε ςύςτημα παρακολούθηςησ αςθενών ϋχει 
τουλϊχιςτον κϊποια από τα δομικϊ ςτοιχεύα του 
ςχόματοσ.  

Η κεντρική διαφορά ανϊμεςα ςτα ιατρικϊ 
ςυςτόματα παρακολούθηςησ και ςτα 
κλαςικϊ ςυςτόματα παρακολούθηςησ εύναι ότι 
η πηγό των ςημϊτων εύναι οι ζωντανού ιςτού 
ό ενϋργεια που εφαρμόζεται ςτουσ ιςτούσ 
αυτούσ.  



 Ένασ καλώσ οριςμϋνοσ αιςθητόρασ πρϋπει να: 1)Αντιδρϊ μόνο ςτην μορφό 
ενϋργειασ που εύναι ςχεδιαςμϋνοσ να παρακολουθεύ και να αποκλεύει όλεσ τισ ϊλλεσ. 
2) Να διαςυνδϋεται με τον αςθενό με τϋτοιο τρόπο ώςτε να ελαχιςτοποιεύ την 
ενϋργεια που εξϊγεται ενώ παρϊλληλα να εύναι όςο το δυνατόν λιγότερο 
επεμβατικόσ.  

 Οι μορφομετατροπείσ : ςυςκευϋσ που μετατρϋπουν ενϋργεια από μια μορφό ςε 
ϊλλη. 

  Οι αιςθητήρεσ : μετατρϋπουν ϋνα φυςικό μϋγεθοσ, μια φυςιολογικό παρϊμετρο 
ςε ϋνα ηλεκτρικό ςόμα.  

 Οι ενεργοποιητέσ: μετατρϋπουν ϋνα ηλεκτρικό ςόμα ςε μύα φυςικό αντύδραςη.  

Η ηλεκτρικό ϋξοδοσ των αιςθητόρων εύναι πολύ χρόςιμη λόγω των πλεονεκτημϊτων τησ 
ανϊλυςησ ςόματοσ. Αλλαγϋσ ςτισ διαςτϊςεισ του ςώματοσ μπορούν να μετρηθούν από 
αλλαγϋσ ςτην αντύςταςη, επαγωγό, χωρητικότητα αλλϊ και μϋςω του πιεζοηλεκτρικού 
φαινομϋνου, Θερμύςτορ, θερμοζεύγη και ανιχνευτϋσ οπτικόσ ύνασ υπειςϋρχονται ςτην 
μϋτρηςη τησ θερμοκραςύασ του ςώματοσ.  
 Αιςθητήρεσ θερμοκραςίασ οπτικών ινών: μϋτρηςη τησ θερμοκραςύασ ςτα ιςχυρϊ 

ηλεκτρομαγνητικϊ πεδύα θϋρμανςησ που χρηςιμοποιούνται για τη θϋρμανςη των 
ιςτών ςε περιπτώςεισ θεραπεύασ καρκύνου ό επαναθϋρμανςησ του αςθενό.  

 Οπτομετρικοί αιςθητήρεσ: βοηθούν ςτην μϋτρηςη τησ οξυμετρύασ και ςτην 
καπνογραφύα. 

  



Η Βιοώατρικό Τεχνολογύα ϋχει αναπτύξει εφαρμογϋσ και ςτον χώρο τησ οδοντιατρικόσ.   
Έχουν ενςωματωθεύ τεχνολογύεσ όπωσ : μικροκϊμερεσ video με  οπτικό ύνα, CAT – scan, Τ 
– scan, Excimer Lasers για κοπό οδοντικών ουςιών, CAD – CAM με δυνατότητεσ 
κοπόσ, αποκατϊςταςησ, αποφεύγοντασ τα ςφϊλματα από την αποτύπωςη, 
καταςκευαςτικό διαδικαςύα ςτο εργαςτόριο και εφαρμογό προθϋςεωσ ςτο ςτόμα κλπ.  

 Η Βιοΰατρική Τεχνολογία: η επιςτόμη που εφαρμόζει αρχϋσ και μεθόδουσ τησ μηχανικόσ, των 
θετικών επιςτημών (φυςικόσ, χημεύασ, μαθηματικών) και τησ τεχνολογύασ εν γϋνει ςτη Βιολογύα 
και την Ιατρικό.  

 Αποτελεύ ϋνα ευρύ πεδύο για την εφαρμογό των αρχών τησ μηχανικόσ και τησ προηγμϋνησ 
τεχνολογύασ, με ςκοπό την επύλυςη προβλημϊτων τησ ιατρικόσ και τησ Βιοεπιςτόμησ γενικότερα.  

 Έχει επεκταθεύ χρηςιμοποιώντασ αρχϋσ και τεχνολογύεσ τησ, για να ςχεδιϊςει και να αναπτύξει 
διϊφορα προώόντα για κλινικό χρόςη (όπωσ τα ενδοςκόπια, την υπερηχητικό λιθοτριψύα, το laser, 
τουσ πυρηνικούσ τομογρϊφουσ-MRI, τουσ υπολογιςτικούσ τομογρϊφουσ-CT τουσ 
υπερηχογρϊφουσ και τουσ βηματοδότεσ).  

 και τεχνικϋσ (όπωσ επεξεργαςύα βιοςημϊτων και εικόνων, τεχνητό νοημοςύνη κλπ.) τόςο κατϊ την 
κλινικό ϋρευνα όςο και κατϊ τισ διαδικαςύεσ τησ διϊγνωςησ και θεραπεύασ των αςθενειών. 

   

 Ηλεκτρονική αναιςθηςία:  ςύςτημα εξωτερικϊ εφαρμοζόμενων ηλεκτροδύων που προκαλεύ τοπικό 
αναιςθηςύα ςε περιπτώςεισ οδοντιατρικών επεμβϊςεων. 



 Το T-Scan εύναι το μόνο ςύςτημα 
με ικανότητα μϋτρηςησ των 
οδοντικών μαςητικών 
δυνϊμεων και τη δυνατότητα 
αξιολόγηςησ τησ ιςορροπύασ τησ 
ςύγκλειςησ των αςθενών. Χϊρη 
ς' αυτό, εύναι δυνατό,  με 
εξαιρετικό ακρύβεια η 
τελειοπούηςη τησ ςύγκλειςησ.  

 Η αξιολόγηςη των 
ςυγκλειςιακών δυνϊμεων εύναι 
πολύ απλό: ο αςθενόσ δαγκώνει 
επϊνω ςε ϋναν υπϋρλεπτο 
αιςθητόρα και οι πιϋςεισ 
μεταβιβϊζονται ςτον 
υπολογιςτό, ο οπούοσ αναλύει 
και εμφανύζει τα ςτοιχεύα όπωσ 
φαύνονται ςτα ςχόματα. 

   

 Οι μετρόςεισ αποθηκεύονται και αποτελούν 

ςημεύο αναφορϊσ για μελλοντικϋσ εξετϊςεισ 

τησ ςύγκλειςησ του αςθενούσ.  



 Μπορούν να εντοπιςτούν δυςλειτουργύεσ τησ κροταφογναθικόσ 

διϊρθρωςησ (ΚΓΔ) αλλϊ και γενικϊ δυςλειτουργύεσ του 

ςτοματογναθικού ςυςτόματοσ (ΣΓΣ). 

 Tο T-Scan δύναται να ςυνδυαςτεί και με το ηλεκτρομυογράφημα. 

Το T-Scan μετρϊ τισ οδοντικϋσ μαςητικϋσ δυνϊμεισ και αξιολογεύ την 

ιςορροπύα τησ ςύγκλειςησ των αςθενών. Ενώ, παρϊλληλα, με το 

ηλεκτρομυογρϊφημα παρακολουθεύται ταυτόχρονα η μυώκό 

δραςτηριότητα.  

 Ο οδοντύατροσ μπορεύ να εντοπύςει ςυγκλειςιακϋσ παρεμβολϋσ και πρόωρεσ 

επαφϋσ, να προςδιορύςει τη ςχετικό δύναμη κϊθε πρόωρησ επαφόσ και να 

υπολογύςει πιθανό τραύμα από αυτό την επαφό.  

 Tο T-Scan μπορεύ να καταγρϊψει τη δύναμη ωσ προσ το χρόνο, εύναι 

αναντικατϊςτατο εργαλεύο για την εκτύμηςη των διαδοχικών ςχϋςεων 

των κινόςεων τησ κϊτω γνάθου.  

  



  Τα νεύπα είλαη νη νδνί ηειεπηθνηλσλίαο ηνπ 
ζώκαηόο καο. Με ηα λεύξα κεηαθέξεηαη ε αίζζεζε 
ηεο αθήο θαη ηνπ πόλνπ από ην ζώκα καο ζηνλ 
εγθέθαιν. Οη μύερ είλαη νη θηλεηήξεο ηνπ ζώκαηόο 
καο. Μπαίλνπλ ζε ιεηηνπξγία κε εληνιέο ηνπ 
εγθεθάινπ, πνπ κεηαθέξνληαη απφ ηα λεχξα. Ο 
εγθέθαινο, ηα λεύξα θαη νη κύεο γηα ηελ 
επηθνηλσλία ηνπο σπηζιμοποιούν ηλεκηπιζμό. Με 
ην ειεθηξνκπνγξάθεκα εμεηάδεηαη ε ηλεκηπική 
δπαζηηπιόηηηα ηων νεύπων και ηων μςών. Έηζη 
δηαπηζηώλεηαη, αλ ππάξρεη θάπνην πξόβιεκα, πνπ 
είλαη ην πξόβιεκα θαη ηη βαξύηεηα έρεη.  

  Σηηο αζζελείο έρνπλ εθαξκνζηεί ηα επιθανειακά 
“αςηοκόλληηα” ηλεκηπόδια ηα νπνία κεηαθέξνπλ 
ζηηγκηαία ειεθηξηθό ξεύκα ζηα εμεηαδόκελα ζεκεία  
πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε ειεθηξηθή 
δξαζηεξηόηεηα ησλ κπώλ θαηά ηελ εξεκία θαη θαηά 
ηελ ζύζπαζε. 



. 
  Όςον αφορϊ, τη μυώκό ςυςτολό και τη δυςλειτουργύα, για να ςυςταλθεύ κϊθε μυώκό ύνα χρειϊζεται κϊποιο ερϋθιςμα 

(μεταβιβϊζεται με τη μορφό κύματοσ μϋςω των κινητικών νεύρων). 
 Τα κύματα αυτϊ δημιουργούν δυναμικϊ ενϋργειασ ςτισ μεμβρϊνεσ των μυώκών κυττϊρων: -90 mV για το δυναμικό 

μεμβρϊνησ ηρεμύασ, 1-2 msec για τη διϊρκειϊ του και 3-5 msec για την ταχύτητα αγωγόσ του.  
 Τα δυναμικϊ αυτϊ απελευθερώνουν κυρύωσ ιόντα αςβεςτύου, τα οπούα ςτη ςυνϋχεια ενεργοποιούν τα χημικϊ 

γεγονότα τησ διαδικαςύασ τησ ςυςτολόσ.  
 Τα ιόντα βρύςκονται ςτην κατϊλληλη θϋςη και πυκνότητα λόγω λειτουργύασ αντλύασ αςβεςτύου. 

 Η όλη διαδικαςύα των χημικών γεγονότων που οδηγούν ςτη μυώκό ςυςτολό κινεύται πϊντοτε ςε 
οριςμϋνα χρονικϊ όρια κυμαύνονται ανϊλογα με το μυ. 

 Εϊν τα ερεθύςματα για τη διϋγερςη τησ μυώκόσ ύνασ φθϊνουν ςε μεγαλύτερη ςυχνότητα από 10 
ερεθύςματα / δευτερόλεπτο: φαινόμενο τησ ϊθροιςησ τησ μυώκόσ ςυςτολόσ.  

 Συχνότητα των ερεθιςμϊτων ακόμη μεγαλύτερη (100 ερεθύςματα / sec): κατϊςταςη πλόρουσ 
τετανικόσ ςυςτολόσ (δεν υπϊρχει καμύα δυνατότητα για χαλϊρωςη - οι διαδοχικϋσ μυώκϋσ ςυςτολϋσ 
ενοποιούνται ςε μύα παρατεταμϋνη μυώκό ςυςτολό μεγαλύτερησ ϋνταςησ 

 Η παρατεταμϋνη διϊρκεια των αθροιςτικών μυώκών ςυςτολών και η τετανικό ςυςτολό (κρϊμπα, τριςμόσ), επηρεϊζει 
τισ μεταβολικϋσ διεργαςύεσ των μυώκών ινών, οδηγεύ ςε εξαςθϋνιςη τησ μυώκόσ ςυςτολόσ και ςτο μυώκό κϊματο 
(αδυναμύα παραγωγόσ ϋργου και μυαλγύα - ςυγκϋντρωςη  γαλακτικού οξϋωσ και ιόντων υδρογόνου). 

 Στο μυώκό κϊματο τα κινητικϊ νεύρα εξακολουθούν να λειτουργούν ςωςτϊ (το ερϋθιςμα μεταβιβϊζεται κανονικϊ 
μϋςω τησ νευρομυώκόσ ςύναψησ ςτη μυώκό ύνα) - δεν διαταρϊςςονται τα δυναμικϊ ενϋργειασ.  



  

Νευρώνεσ 

 Υπερλειτουργύα των μυών μη φυςιολογικό – υγιό κατϊςταςη επιφϋρει την 
υπερκόπωςη και τον μυώκό τουσ κϊματο. Όταν δεν υφύςταται πόνοσ ϋχει επϋλθει 
κϊποια ΄΄βλϊβη - Βραχυκύκλωμα΄΄ ςτουσ νευρώνεσ δηλαδό, ςτα κύτταρα που 
αποτελούν το δομικό μϋροσ και τη λειτουργικό μονϊδα του νευρικού ςυςτόματοσ. 
Έχουν υποςτεύ ΄΄βλϊβη - Βραχυκύκλωμα ΄΄ τα κομβύα και οι ςυνϊψεισ (από εκεύ το 
κύτταρο λαμβϊνει ό μεταδύδει τα ςόματα). 

 Οι μεμβρϊνεσ  των νευρώνων λόγω τησ υπερλειτουργύασ των μυών (με δεδομϋνο ότι δεν υπόρχαν και αρκετού 
περύοδοι χαλϊρωςησ - κατϊςταςη τησ πλόρουσ τετανικόσ ςυςτολόσ) δεχόντουςαν αλλεπϊλληλα ερεθύςματα,  με 
αποτϋλεςμα, να μην διατηρούςαν δυναμικό ηρεμύασ. Έτςι, η διαπερατότητα τησ μεμβρϊνησ δεν μπορούςε να  
επανϋλθει ςτα επύπεδα που βριςκόταν πριν από την επύδραςη του ερεθύςματοσ και η κατανομό των ιόντων με τη 
βοόθεια τησ αντλύασ Na+/K+ δεν μπορούςε να  επανϋλθει ςτα αρχικϊ επύπεδα. Συνϋπεια να μην  όταν δυνατό η  
αποκατϊςταςη του δυναμικού ηρεμύασ ςτα -60  mV ϋωσ -90 mV. Έτςι, τα ςόματα πόνου που λαμβϊνει ο 
εγκϋφαλoσ, τα θεωρεύ πλϋον ωσ μύα φυςιολογικό κατϊςταςη. 

Οι αποφυϊδεσ ονομϊζονται δενδρύτεσ όταν ςυλλϋγουν τα ςόματα που 
ςτϋλνονται ςτο κύτταρο, και ϊξονεσ όταν μεταδύδουν ώςεισ από το 
κυτταρικό ςώμα.  



. 

Οη ζρέζεηο ησλ θύξησλ ζηνηρείσλ ηεο ΚΓΔ 

ζε ιεηηνπξγηθή δηαδξνκή πξννιίζζεζεο.  

Τα θύξηα ζηνηρεία ηεο 

ΚΓΔ, θόλδπινο, δίζθνο θαη 

αξζξηθή επηθάλεηα ηνπ 

θξνηαθηθνύ, ζε ηέιεηα 

κεηαμύ ηνπο ζπλαξκνγή 

Η ακουςτικό εξϋταςη τησ ΚΓΔ (μεγϊλη 
διαγνωςτικό αξύα). Στηρύζεται ςτην παραγωγό 
όχων κατϊ την περιςτροφό ό μεταφορικό 
κύνηςη του κονδύλου, ςτισ περιπτώςεισ που 
ϋχει αρχύςει αποδιοργϊνωςη των ςτοιχεύων 
τησ ϊρθρωςησ.  
1. Η φυςιολογικό ϊρθρωςη δεν δύδει ηχητικό ςόμα κατϊ τη 

λειτουργύα τησ. 
2. Σε περιπτώςεισ εκτόπιςησ του δύςκου ακούγονται ευκρινώσ τα 

γνωςτϊ χαρακτηριςτικϊ κλύκιγκ κατϊ τη διϊνοιξη και το 
κλεύςιμο του ςτόματοσ (ςχετύζονται με την απότομη αναπόδηςη 
του κονδύλου ςτην επιφϊνεια του δύςκου που ϋχει εκτοπιςθεύ 
μπροςτϊ και με την απότομη επύςησ πτώςη του κονδύλου από 
τα οπύςθια όρια του δύςκου ςτον οπιςθοδιςκικό χώρο).  

3. Σε περύπτωςη που ο κόνδυλοσ τρύβεται πϊνω ςε τραυματιςμϋνεσ 
ό αναγεννημϋνεσ επιφϊνειεσ του αρθρικού υμϋνα που επενδύει 
την κοιλότητα τησ ϊρθρωςησ, παρϊγονται όχοι παρόμοιοι με 
τον όχο του ξυςύματοσ ςε επιφϊνεια αδρού χαρτιού.  

4. Ήχοι τριβόσ οςτικών επιφανειών παρϊγονται ςτισ περιπτώςεισ 
οςτεοαρθρύτιδασ. 

Η ακουςτικό  εξϋταςη τησ ΚΓΔ 
γύνεται με το ςύνηθεσ ιατρικό 
ςτηθοςκόπιο. Καλύτερη 
ακρόαςη δύδει η εξϋταςη με 
ςυςκευό Doppler (ςτηρύζεται 
ςτην αντανϊκλαςη υπϋρηχων).  

 Ενιςχύει ςτην την 
ϋνταςη των όχων τησ 
ϊρθρωςησ (με αυτό 
ακούγεται ακόμη και το 
φύςημα που δημιουργεύ 
η εύςοδοσ του αύματοσ 
ςτο χώρο των 
οπιςθοδιςκικών ιςτών 
κατϊ τη διϊνοιξη του 
ςτόματοσ).  

Πλεονεκτεύ η ςυςκευό Doppler : περιορύζεται 
ςτην εξεταζόμενη ϊρθρωςη και αποκλεύει τουσ 
όχουσ τησ ϊρθρωςησ τησ ϊλλησ πλευρϊσ.  

 Οι ακτινογραφιεσ (η απεικόνιςη οργϊνων με τη χρόςη τησ 
τεχνολογύασ των ακτύνων Χ), αποτελούν μεγϊλο όπλο ςτη διϊθεςη 
του οδοντιϊτρου για τη διϊγνωςη οδοντιατρικών καταςτϊςεων  ςε 
ςημεύα που δεν φαύνονται οπτικϊ.  

      



 Συνδυαςμόσ επιταχυνςιόμετρων, γυροςκοπύων και 
γωνιόμετρων μετρϊ ταυτόχρονα την επιτϊχυνςη και 
την μεταβολό τησ διεύθυνςησ των κινόςεων ςε 
διϊφορα ςημεύα του ςώματοσ αλλϊ και τισ γωνύεσ των 
κλειδώςεων (αγκώνασ, γόνατα, μϋςη κ.ο.κ. ).  

 Με τον όρο βιοΰατρικά ςήματα ορύζονται 
οι διακυμϊνςεισ φυςικών μεγεθών ςτον 
χρόνο, οι οπούεσ ςυμβαύνουν ςτα όργανα 
του ανθρώπινου ςώματοσ. Οι 
διακυμϊνςεισ ανιχνεύονται και  
καταγρϊφονται με κατϊλληλουσ 
αιςθητόρεσ ανϊλογα με τη φύςη του 
μεγϋθουσ που μεταβϊλλεται.  

 Ηλεκτροκαρδιογρϊφημα: μεταβολϋσ των ηλεκτρικών 
ςημϊτων που δημιουργούνται από τη λειτουργύα τησ καρδιϊσ.  

 Ηλεκτροεγκεφαλογρϊφημα: μεταβολϋσ των ηλεκτρικών 
ςημϊτων που δημιουργούνται από τη λειτουργύα του εγκεφϊλου.  

 Ανϊλυςη βάδιςησ αςθενούσ :ςυνόθωσ τοποθετούνται 
τϋςςερα επιταχυνςιομϋτρα ςτα κϊτω ϊκρα και ενδεχομϋνωσ  
καθόλου ςτα ϊνω ϊκρα.  

 Η τοποθϋτηςη ανιχνευτών κύνηςησ εξαρτϊται από το ιατρικό ενδιαφϋρον. 

 Αιςθητήρεσ κίνηςησ : παρακολούθηςη 
αςθενών με: 1) νευρολογικόσ φύςεωσ 
προβλόματα. 2)κινητικϊ ορθοπαιδικϊ 
προβλόματα. 

Bιολογικϊ ςόματα ό βιοςόματα: ηλεκτρικϊ δυναμικϊ 
που προκαλούνται από διεργαςύεσ βιολογικών 
οργανιςμών.  Μϋςα ςτο ανθρώπινο ςώμα 
δημιουργούνται ηλεκτρικϊ ςόματα (προϋρχονται από 
τισ φυςιολογικϋσ λειτουργύεσ του ςώματοσ). 

  Καηαγπαθή ζημάηων κίνηζηρ.  

Mελϋτη τησ εξϋλιξησ μιασ νευροεκφυλιςτικόσ αςθϋνειασ 
Πϊρκινςον (τοποθϋτηςη αιςθητόρων  ϊνω και κϊτω ϊκρα.  



 Τα ηλεκτρόδια μπορούν να διακριθούν ςε: επιφανειακϊ ηλεκτρόδια, βελονοειδό 
ηλεκτρόδια, ςφηνοειδό ηλεκτρόδια, υποςκληρύδια ηλεκτρόδια λωρύδασ  και 
εν τω βϊθει ηλεκτρόδια. Τα πλϋον χρηςιμοποιούμενα ςτην κλινικό πρϊξη εύναι τα 
επιφανειακϊ, τα οπούα προςκολλώνται ςτο δϋρμα με αγώγιμη πϊςτα (gel), 
καταγρϊφοντασ το ςόμα με μη επεμβατικό τρόπο. Το ηλεκτροκαρδιογρϊφημα 
και το ηλεκτροεγκεφαλογρϊφημα εμπύπτουν ςτισ βαςικϋσ εφαρμογϋσ ηλεκτροδύων. 

 Τα ειεθηξόδηα είλαη ειεθηξηθνί δπλακηθνί 

αηζζεηήξεοΥπάξρνπλ πνηθίια κεγέζε θαη 

ζρήκαηα ειεθηξνδίσλ αλάινγα κε ην 

βηνταηξηθφ ζήκα πνπ ζηνρεχνπλ λα 

θαηαγξάςνπλ. 

 

Ηλεκτρόδιο επαφόσ περύδεςησ, χρηςιμοποιεύται για την ανύχνευςη και 
καταγραφό ςημϊτων ηλεκτρομυογραφόματοσ και 
ηλεκτροκαρδιογραφόματοσ. Ο ςυγκεκριμϋνοσ τύποσ του ηλεκτροδύου 
καταςκευϊζεται από ορειχϊλκινεσ πλϊκεσ ςτερεωμϋνεσ ςε ελαςτικϋσ 
λωρύδεσ. Επύςησ, για την αύξηςη τησ αγωγιμότητασ του ηλεκτροδύου 
(μεύωςη τησ αντύςταςησ με το δϋρμα) τοποθετεύται μια αγώγιμη πϊςτα 
(gel) ςτο ςημεύο επαφόσ του ηλεκτροδύου με το ανθρώπινο ςώμα. 

Προκϊρδια Ηλεκτρόδια 
τύπου βεντούζασ 24mm. 
Ηλεκτρόδια βεντούζασ 
απορρόφηςησ (λόγω τησ 
απορρόφηςησ του αϋρα ςτο 
εςωτερικό του). 
Χρηςιμοποιεύται για την 
καταγραφό ςημϊτων ςτο 
ςτόθοσ του αςθενούσ για 
μικρό χρονικό διϊςτημα, ςε 
καταγραφό ςημϊτων ΗΚΓ. 

Ενδοςωματικϊ ηλεκτρόδια καθετόρα. Τα ηλεκτρόδια αυτϊ ϋχουν μια 
μικρό μεταλλικό επαφό ςτην ϊκρη ενόσ μονωμϋνου καθετόρα μεγϊλου 
μόκουσ, προορύζονται για ειςαγωγό ςτο ςώμα του αςθενό και 
χρηςιμοποιούνται γενικϊ για τη λόψη βιοςημϊτων μικρού πλϊτουσ και 
υψηλόσ ςυχνότητασ. Επύςησ, μεγϊλη χρόςη του ςυγκεκριμϋνου 
ηλεκτροδύου παρουςιϊζεται για την καταγραφό εςωτερικών ςημϊτων 
ΗΚΓ τησ καρδιϊσ. Το ηλεκτρόδιο ειςϊγεται ςε φλϋβα του αςθενό και 
οδηγεύται ςτο εςωτερικό του ιςτού τησ καρδιϊσ. 

Χρόςη ενδοςωματικού ηλεκτροδύου βελόνησ. Χρηςιμοποιούνται για 
λόψη βιοςημϊτων ςε καταγραφό ΗΜΓ κατϊ την οπούα μια βελόνη 
ειςχωρεύ ςτο ςημεύο λόψησ ό διϋγερςησ του βιοςόματοσ.  

Δομό ηλεκτροδύου και τυπικό δεύγμα ηλεκτροδύου επαφόσ 
Ag/AgCl (αργυρού και χλωριούχου αργύρου). 



Καηαξράο, κε ηνλ όξν “Ηιεθηξνκπνγξάθεκα” ελλνείηαη έλα παθέην δύν θπξίσο εμεηάζεσλ αξθεηά 
δηαθνξεηηθώλ κεηαμύ ηνπο πνπ δηελεξγνύληαη απιώο κε ην ίδην κεράλεκα: 

 Τν απηό θαζ’ απηό ειεθηξνκπνγξάθεκα. 

 ην ειεθηξνλεπξνγξάθεκα. 

 

Ζλεκηπομςογπάθημα ( ΖΜΓ - EMG).  

Η ειεθηξνκπνγξαθία είλαη ε κειέηε θαη 

θαηαγξαθή ηεο ειεθηξηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

ησλ ζθειεηηθψλ κπψλ θαη ησλ λεχξσλ πνπ 

ζπλδένληαη κε απηνχο. 

Ο νευρολόγοσ αποκτϊ διαγνωςτικϋσ 
πληροφορύεσ για την κατϊςταςη του μυόσ 
εκτιμϊει προβλόματα (νεύρα – μυσ), και 
εξϊγει ϋμμεςα ςυμπερϊςματα για το 
περιφερικό νεύρο που νευρώνει το μύ. 

Ηλεκτρομυογρϊφημα:ανιχνεύει το ηλεκτρικό 
δυναμικό που παρϊγεται από τα κύτταρα 
των μυών, όταν ςυςπώνται και χαλαρώνουν.  

 Καταγρϊφει την δραςτηριότητα των μυών 
κατϊ την ηρεμύα και κατϊ την ςύςπαςη.  

 Η εξϋταςη διενεργεύται με την ειςαγωγό μιασ 
πολύ λεπτόσ βελόνησ ςτο μύ (ηλεκτρόδιο 

βελόνησ).  



  Τα ειεθηξνκπτθά δπλακηθά δύλαηαη λα κεηξεζνύλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ ζώκαηνο κε επηδεξκηθά ειεθηξφδηα 

ηνπνζεηεκέλα πάλσ από ην κπ πνπ εμεηάδεηαη.  Η θπκαηνκνξθή πνπ ιακβάλεηαη είλαη αιινησκέλε από ηα 

ειεθηξηθά δπλακηθά γεηηνληθώλ κπώλ. Έηζη, γηα ηελ απνθπγή ζνβαξώλ παξεκβνιώλ από γεηηνληθνύο κπο 
ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνύληαη ηλεκηπόδια βελόναρ πνπ εηζρσξνύλ κέζα ζην κπ πνπ εμεηάδεηαη θαη αληρλεύνπλ 

ηα δπλακηθά πνπ πξνέξρνληαη από έλα πεξηνξηζκέλν αξηζκό κπτθώλ ηλώλ. Λόγσ ησλ ζρεηηθά πςειψλ 

ζπρλνηήησλ πνπ εκθαλίδνληαη ζην ΗΜΓ (10 – 3.000 Hz) αληί γηα θαηαγξαθηθό κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη 

παλμογπάθορ. Παξάιιεια, σο έμνδνο δύλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ην μεγάθωνο δηόηη, νη  ζπγθεθξηκέλεο 
ζπρλόηεηεο πέθηνπλ ζηελ αθνπζηή πεξηνρή ζπρλνηήησλ.  

  Η ηαρύηεηα κε ηελ νπνία κεηαδίδεηαη έλα εμσηεξηθό εξέζηζκα, κε ηε 

κνξθή δπλακηθνύ, ζηνπο θπζηνινγηθνύο ζθειεηηθνύο κπο έρεη ηππηθέο 

ηηκέο από 40 έσο 60 m/sec. Ταρύηεηα θάησ από 10 m/sec είλαη 

ελδεηθηηθή γηα θάπνηα κπτθή ιεηηνπξγηθή αλσκαιία. Οη αλζξώπηλνη 

ζθειεηηθνί κπο κπνξεί λα δηεγείξνληαη - ζπζπώληαη (κε εμσηεξηθό 

εξέζηζκα) κε ζπρλόηεηα κεηαμύ 5 θαη 15 Ηz.  

Γηα ηελ θαηαγξαθή, ινηπόλ, ηνπ ειεθηξνκπτθνύ ζήκαηνο 

ρσξίο παξακνξθώζεηο, παξεκβνιέο θαη απαιιαγή από 

ζνξύβνπο ρξεζηκνπνηείηαη έλαο  εληζρπηήο. 

Μεηά ηελ ελίζρπζε, ην ζήκα θαηαγξάθεηαη. Ωο κέζν 

θαηαγξαθήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ραξηί, 

παικνγξάθνο θαη ειεθηξνληθόο ππνινγηζηήο. 

Αθόκε, ην ζήκα πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξαθεί ζε 

ειεθηξνληθό ππνινγηζηή ζα πξέπεη πξώηα λα 

κεηαηξαπεί ζε ςεθηαθό θαζώο ην ζήκα πνπ 

αληρλεύεηαη από ηα ειεθηξόδηα είλαη αλαινγηθό. 

Απηό ζπλήζσο γίλεηαη κέζσ θάξηαο κεηαηξνπήο 

ζήκαηνο απφ αλαινγηθφ ζε ςεθηαθφ. 

Φπζηνινγηθό ΗΜΓ/κα ελόο γξακκσηνύ 

κπόο ζε αζζελή ζύζπαζε. 



  

 Δηεμαγσγή κέηξεζεο ηεο θηλεηηθήο ηαρχηεηαο αγσγήο ηνπ κέζνπ λεχξνπ. Ο δηεγέξηεο (ε 

ζπζθεπή πνπ δίλεη ην ειεθηξηθφ εξέζηζκα) αθνπκπά ιίγν πηό πάλσ από ηνλ θαξπό θαη ην 

δεπγάξη ειεθηξνδίσλ θαηαγξαθήο είλαη θνιιεκέλν ζηνλ αληίρεηξα (ζηελ παιάκε είλαη ην 

ειεθηξφδην πνπ ρξεζηκεύεη ώο γείσζε). 



Ζλεκηπο – Οθθαλμογπάθημα (ΖΟΓ) (EOG).  



Ζλεκηποεγκεθαλογπάθημα ΖΔΓ/μα (EEG).  



  



  

Ζλεκηποκαπδιογπάθημα (ECG).  



  



  

Απινιδωηήρ.  



  

Πεπιπαηηηική 

ηλεκηποκαπδιογπαθία 

(Holter πςθμού 24 ώπος).  

Γοκιμαζία Κοπώζεωρ (stress test).  



  

Γιεπεύνηζη επειζοδίων Εάληρ ή 

Λιποθςμικών επειζοδίων - Loop 

Recorder - Holter Loop Recorder 

(πολς-ήμεπο). 

Πεπιπαηηηική μέηπηζη ηηρ πίεζηρ (Holter 

Πιέζεωρ).  



  

Γιάγνωζη ηηρ άπνοιαρ και ηηρ 

διαηαπαγμένηρ αναπνοήρ καηά ηη διάπκεια 

ηος ύπνος.  



  



  



  



  

Φωνοκαπδιογπάθημα (ΦΚΓ).  Τπεπησογπάθημα.  



  

Μέηπηζη καπδιακήρ παποσήρ με 

θεπμοαπαίωζη.  

Θεπμοκοιηίδερ νεογνών.  

 Η φροντύδα των πρόωρων νεογϋννητων απαιτεύ ςυχνϊ να 
βρύςκονται ςε ϋνα περιβϊλλον ςτο οπούο η θερμοκραςύα 
εύναι ανεβαςμϋνη και ελϋγχεται (τα νεογϋννητα εύναι 
ανύκανα να ρυθμύςουν τη θερμοκραςύα τουσ).  

 Στισ ςύγχρονεσ μονϊδεσ η θερμοκραςύα ελϋγχεται με ϋνα 
ςύςτημα ελϋγχου αναλογύασ.  

 Μερικϋσ θερμοκοιτύδεσ αντύ να ελϋγχουν την 
θερμοκραςύα του αϋρα ϊμεςα, χρηςιμοποιούν τη 
θερμοκραςύα του δϋρματοσ του νεογνού ωσ παρϊμετρο 

ελϋγχου.  

 Ένα θερμύςτορ τοποθετεύται 
επϊνω ςτο δϋρμα του νεογνού και 
ϋνασ ελεγκτόσ ρυθμύζεται να 
διατηρεύ το δϋρμα του νεογνού 
ςε μια καθοριςμϋνη 
θερμοκραςύα.  

 Σε περύπτωςη, που το νεογϋννητο 
ϋχει χαμηλότερη θερμοκραςύα από 
το ςημεύο επιλογόσ, ο αϋρασ που 
ειςϋρχεται ςτο θϊλαμο τησ 
θερμοκοιτύδασ 

θεπμογπαθία. 

 Θερμογραφία: μϋθοδοσ απεικόνιςησ τησ 
κατανομόσ θερμοκραςύασ διαφόρων 
περιοχών του ςώματοσ (βαςύζεται ςτην 
ανύχνευςη και καταγραφό τησ 
εκπεμπόμενησ θερμικόσ ακτινοβολύασ 
από το ςώμα). 

Θερμογραφύα κϊτω ϊκρων αςθενούσ με ρευματοειδό αρθρύτιδα. Α).: Πρύν 

από τη θεραπεύα. Β).: Μετϊ από θεραπεύα δύο εβδομϊδων. 



  

Αλλαγέρ ζηον όγκο πνεύμονα :   πιπομέηπηζη.  
 

Καπνογρϊφοσ monitor 

Καπνογρϊφοσ οξύμετρο (φορητόσ) 
αιςθητόρασ CO2 , ςωλόνεσ 
προςαρμογϋων αεραγωγών  



  

Παπαδείγμαηα έξςπνων πούσων.  

 Το φορμϊκι «MIMO» για βρϋφη ειδοποιεύ τουσ γονεύσ για πιθανϊ 
ςυμπτώματα του ςυνδρόμου αιφνιδύου θανϊτου, μϋςω WiFi ςτο κινητό τουσ 
τηλϋφωνο.   Το ϋξυπνο πουκϊμιςο και τα ϋξυπνα γυαλιϊ, διαθϋτουν 

ενςωματωμϋνουσ αιςθητόρεσ καταγραφόσ που καταγρϊφουν 
τισ θερμύδεσ. Οι αιςθητόρεσ που βρύςκονται ςτο κολϊρο 
καταγρϊφουν τισ κινόςεισ που εκτελεύ το μυώκό ςύςτημα ςτη 
περιοχό του λαιμού, μετρώντασ ϋτςι το πόςεσ φορϋσ 
καταπύνει κϊποιοσ. Οι αιςθητόρεσ που βρύςκονται ςτον 
ςκελετό των γυαλιών μετρούν τισ δονόςεισ των οςτών του 
του κρανύου όταν κϊποιοσ μαςϊει (οι δονόςεισ δεύχνουν τι 
εύδουσ φαγητϊ τρώει κϊποιοσ).  

 Ο «έξυπνοσ» ςκούφοσ καταγράφει ςτοιχεία ςχετικά με τα χτυπήματα 
που δέχεται ο αθλητήσ ςτο κεφάλι καθιςτώντασ ευκολότερη η διάγνωςη 

και αντιμετώπιςητου κρανιακού τραύματοσ από τουσ ιατρούσ. 

 Παρϊδειγμα οθόνησ προςαρτημϋνησ ςτο κεφϊλι και εξομούωςη τησ εικόνασ που θα βλϋπει 
ο ιατρόσ φορώντασ μια τϋτοια ςυςκευό.  

Οθόνερ πποζαπηημένερ ζηο κεθάλι ηων ιαηπών.  

Αζύπμαηα δίκηςα ζώμαηορ . 



  


