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OΔHΓIEΣ ΠPOΣ ΣYΓΓPAΦEIΣ TOY INFO DERMA
To INFO DERMA δέχεται για δημoσίευση:

• Aνασκoπήσεις δερματoλoγικών ή ιατρικών θεμάτων, στις oπoίες τoνίζoνται ιδιαίτερα oι 
σύγχρoνες απόψεις. • Eπίκαιρα δερματoλoγικά θέματα ή θέματα σχετιζόμενα με την ειδικότητα 
της Δερματoλoγίας. • Eνδιαφέρoυσες περιπτώσεις με πρακτικό ενδιαφέρoν. • Aναφoρά 
σε συνέδρια, επιστημoνικές εκδηλώσεις πoυ έγιναν, με παρoυσίαση των απoτελεσμάτων 
των εργασιών τoυς και με ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρoνες θεραπευτικές πρoσεγγίσεις. 
• Kλινικoεργαστηριακά ή επιδημιoλoγικά θέματα. • Θέματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης 
στη Δερματoλoγία. • Σημαντικές ειδήσεις από τη δραστηριότητα επιστημoνικών ιατρικών 
εταιρειών. • Eιδικά άρθρα. • Παρoυσίαση σύγχρoνης τεχνoλoγίας στη Δερματoλoγία.  
• Eνημέρωση για τεχνικά θέματα πoυ αφoρoύν στoν τεχνικό εξoπλισμό τoυ δερματoλoγικoύ 
ιατρείoυ και των δερματoλoγικών κλινικών. • Πρακτικές κατευθύνσεις σε δύσκoλα δερ-
ματoλoγικά θέματα. • Eπιστoλές πρoς τη Σύνταξη. • Aνασκόπηση τoυ διεθνoύς Iατρικoύ 
Tύπoυ. • Δερματoλoγικές ή ιατρικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες. • Δερματoλoγία 
και Πληρoφoρική. • Δερματoλoγία και Iστoρία. • Bιβλιoπαρoυσιάσεις, βιβλιoκρισίες. 
• Eρωτήσεις αυτoελέγχoυ δερματoλoγικών γνώσεων. • Aφιερώματα σε συναδέλφoυς 
πoυ απεβίωσαν. • Nέα ιατρoφαρμακευτικά πρoϊόντα. • Aγγελίες με ιατρικό περιεχόμενo. 
• Πρoαναγγελίες επιστημoνικών εκδηλώσεων. • Eπίσης, τo INFO DERMA δέχεται για 
δημoσίευση εργασίες πoυ είναι σύντoμες μεταφράσεις στα ελληνικά εργασιών πoυ έχoυν 
δημoσιευτεί σε ξενόγλωσσα περιoδικά.
Οδηγίες για τη σύνταξη εργασιών για δημοσίευση στο INFO DERMA
Οι εργασίες που υποβάλλονται για δημοσίευση πρέπει να αποστέλλονται σε ηλεκτρονική 
μορφή:
α) είτε σε CD με το κείμενο σε αρχείο Word και τις φωτογραφίες σε μορφή jpg σε υψηλή 
ανάλυση (300 dpi) ή τυπωμένες σε φωτογραφικό χαρτί (glossy)
β) είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση kafkas@otenet.gr με την ένδειξη «Για την εφημερίδα 
INFO DERMA».
Το κείμενο που αποστέλλεται πρέπει να αποτελείται από τα εξής στοιχεία:
α) Σελίδα τίτλου (περιλαμβάνει τον τίτλο και στοιχεία των συγγραφέων: ονοματεπώνυμο, 
ιδιότητα, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail), β) Κείμενο, γ) Βιβλιογραφία, δ) Πίνακες - Σχέδια 
(σε ξεχωριστό φύλλο το καθένα), ε) Υπότιτλοι των εικόνων.
Προσοχή: Κείμενα δημοσιευμένα ή μη, καθώς και σχήματα, φωτογραφίες, διαφάνειες και 
CD ή δισκέτες δεν επιστρέφονται.
O συγγραφέας είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο της εργασίας του, καθώς και για την 
εγκυρότητα και τα δικαιώματα των χρησιμοποιούμενων πηγών. H Συντακτική Eπιτροπή 
διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει κάθε αλλαγή που κρίνει αναγκαία για την καλύτερη 
παρουσίαση της ύλης, χωρίς να αλλοιώνεται η έννοια του κειμένου.

Παρακαλώ αποστείλετε το υλικό προς δημοσίευση στην παρακάτω διεύθυνση:
Προς INFO DERMA: Εκδόσεις Καυκάς, Μεσογείων 215, Αθήνα 115 25
Τηλ.: 210 6777590, Fax: 210 6756352
ή με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση kafkas@otenet.gr
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Ούρα

Υλικό στείρο
Επιμόλυνση από μικρόβια

του έξω τμήματος της ουρήθρας• 
της περιουρηθρικής περιοχής• 
του περινέου• 

Γενική Ούρων

 Μακροσκοπική εξέταση: Όψη, Χροιά, 1. 
Οσμή
 Βιοχημική εξέταση: Ταινίες αδρού 2. 
προσδιορισμού βιοχημικών παραμέ-
τρων
 Μικροσκοπική εξέταση: Πυοσφαίρια, 3. 
μικρόβια, βλέννη, κρύσταλλοι, κύ-
λινδροι

Καλλιέργεια Ούρων

Ποσοτική
Συγκεκριμένη ποσότητα ούρων (100μl 
από διάλυμα ούρων 1:50 σε φυσιολο-
γικό ορό).

Θρεπτικό υλικό
1) MacConkey άγαρ 
2) Αιματούχο άγαρ 
3) Ειδικά υλικά (για μύκητες, μυκοβα-
κτηρίδια, κ.λπ.)
Επώαση: 24 ώρες. Μέτρηση του αριθ-
μού των αποικιών (πολλαπλασιασμός 
x 500).

Λήψη δείγματος ούρων

1. Από το μέσον της ούρησης
Προηγείται καθαρισμός της περιουρηθρικής 
περιοχής με νερό και σαπούνι – ξέπλυμα, σκού-
πισμα.

2. Από ουροκαθετήρα
α)  Με στιγμαίο καθετηριασμό (κίνδυνος ιατρο-

γενούς ουρολοίμωξης)

β)  Από μόνιμο ουροκαθετήρα (κλείνουμε με 
λαβίδα τον καθετήρα –  παρακεντούμε με 
άσηπτες συνθήκες) 

3. Υπερηβική παρακέντηση (νεογνά - βρέφη)

Δοκιμή Καταλληλότητας  
του Δείγματος

Μικροσκοπική εξέταση ξηρού παρασκευάσματος 
ιζήματος ούρων με χρώση Gram

Ακατάλληλο αν υπάρχουν:• 
- πλακώδη επιθήλια
-  πολλά και πολλών ειδών Gram (+) βακτή-

ρια

  Αμφίβολης καταλληλότητας δείγματα είναι:• 
- ουροσυλλέκτες (σακουλάκια)
- μόνιμος καθετήρας
-  λοίμωξη έξω γεννητικών οργάνων και ου-

ρήθρας

Αξιολόγηση Ουροκαλλιέργειας

Βασικές πληροφορίες από:
(1) Ιστορικό και κλινική εικόνα του ασθενούς.
(2) Τα μικροσκοπικά ευρήματα της γενικής εξέτασης των ούρων.
(3) Το είδος του δείγματος των ούρων.
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Αξιολόγηση αποτελεσμάτων 
στις καλλιέργειες μικροβίων

Ε. αυΓΕΡινΟυ
Βιοπαθολόγος

Καμία ανάπτυξη Στείρα

≥105 ένα παθογόνο Θετική

≥104-105 ένα παθογόνο Πιθανώς θετική – συνεκτίμηση με κλινική εικόνα

≥103-104 ένα παθογόνο Αμφίβολη - επανάληψη, συνεκτίμηση με κλινική εικόνα  
(π.χ. οξύ ουρηθρικό σύνδρομο)

<104 ενός ή περισσοτέρων μικρο-
βίων χλωρίδας 

Αρνητική

3 είδη μικροβίων Ακατάλληλη - επανάληψη
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Ουροκαλλιέργεια

Επανάληψη ουροκαλλιέργειας σε:
ακατάλληλο δείγμα• 
3 είδη μικροβίων• 
λήψη αντιβιοτικών• 

Όχι επανάληψη σε:
στείρα καλλιέργεια• 
1 μικρόβιο με >100000/ml ούρων• 
<10000/ml ούρων• 

Νοσοκομειακές Ουρολοιμώξεις

Ουροκαλλιέργεια – Ψευδή 
Αποτελέσματα

Ψευδώς αρνητική ουροκαλλιέργεια:
Χρήση αντιβιοτικών• 
Τοπική χρήση αντισηπτικών• 
Υπερενυδάτωση • 
 Απόφραξη περιφερικότερα του σημείου της • 
λοίμωξης
Σφάλμα του εργαστηρίου (κακή τεχνική, κακή • 

αξιολόγηση)

Ψευδώς θετική ουροκαλλιέργεια:
Παραμονή των ούρων σε θερμοκρασία περι-• 

βάλλοντος
Κακή προετοιμασία του ασθενούς – κακή λήψη • 

δείγματος
Υπερεκτίμηση του αποτελέσματος• 

Ασυμπτωματική Βακτηριουρία

Ορίζεται η απομόνωση του ίδιου μικροβίου 
>105 cfu/ml ούρων σε δύο διαδοχικές ουρο-
καλλιέργειες.
Συχνότερη σε:

εγκύους• 
ηλικιωμένους• 
 άτομα με μόνιμο καθετήρα (4 εβδομάδες • 
μετά την τοποθέτηση του καθετήρα 100% 
των περιπτώσεων)

Θεραπεία ΜΟΝΟ σε:
ΕΓΚΥΟΥΣ• 
πριν ουρολογική επέμβαση• 
πριν νεφρική μεταμόσχευση• 

Λήψη υλικού Μακροσκοπική -  
Μικροσκοπική εξέταση

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

Όψη (θολερό, διαυγές, αιματηρό)
Χρώμα (λευκωπό, πρασινωπό)
Σύσταση (ορώδες, πυώδες)

Ασυμπτωματική Βακτηριουρία

Μικρόβια

Ουρολοιμώξεις της κοινότητας
Συχνότερα:

E. coli 80%• 
S. saprophyticus 7% (νέες γυναίκες)• 
 Proteus mirabilis (6% σχετίζεται με λιθιάσεις, • 
παραγωγή ουρεάσης και αλκαλοποίηση των 
ούρων)
Klebsiella spp.• 
Enterobacter spp.• 
Providencia• 
Morganella• 
Serratia spp.• 
Pseudomonas spp.• 
E. faecalis• 
S. aureus• 
S. CoA negative• 

Ουρηθρικό – Κολποτραχηλικό 
Έκκριμα

 Φυσιολογική χλωρίδα

Ουρηθρικό – Κολποτραχηλικό 
Έκκριμα

 Το έξω στόμιο της ουρήθρας στους άνδρες • 
αποικίζεται από λίγα μικρόβια του δέρματος 
(SCN, μικρόκοκκοι, κορυνοβακτηρίδια).
 Στις γυναίκες ο κόλπος αποικίζεται από πολλά • 
μικρόβια, τα οποία μπορούν υπό ευνοϊκές συν-
θήκες να προκαλέσουν ενδογενή λοίμωξη.
 Η ΦΧ του κόλπου των γυναικών αποτελείται • 
από μικρόβια ανθεκτικά σε όξινο περιβάλ-
λον.
 Η ΦΧ του κόλπου μεταβάλλεται με την ηλικία • 
– οιστρογόνα:

Προηβική ηλικία (pH ουδέτερο): SCN, κορυνο-
βακτηρίδια, λιγότερο συχνά γαλακτοβάκιλλοι, 
Streptococci (-α και μη αιμολυτικοί), εντεροβα-
κτηριακά, Str. group B, G. vaginalis, αναερόβια 
(Peptococci, Peptostreptococci, Bacteroides 
spp.)
Ενήλικες γυναίκες (pH όξινο): Lactobacillus, 
Corynobacterium, λιγότερο συχνά SCN, G. 
vaginalis, S. aureus, Streptococci (-α, μη αιμο-
λυτικοί group B), Neisseria, Enterobacteriaceae, 
Enterococcus, Μυκοπλάσματα, Candida spp.
Εμμηνόπαυση (pH ουδέτερο).
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E. coli• 
Klebsiella spp.• 
Enterobacter spp.• 
P. aeruginosa• 
Serratia• 
Providencia• 
Morganella• 
Xanthomonas• 

Acinetobacter spp.• 
Citrobacter spp.• 
S. aureus• 
S. CoA negative• 
Enterococcus• 
Proteus spp.• 
Candida spp.• 

αερόβια
Escherichia coli• 
Bacteroides spp.• 
Fusobacterium spp.• 
Lactobacillus spp.• 
Enterococcus• 
Bifidobacterium• 
Enterobacter spp.• 
Citrobacter spp.• 
Proteus spp.• 
Klebsiella spp.• 
Candida spp.• 

αναερόβια
Peptococcus• 
Peptostreptococcus• 
Bacteroides• 
Fusobacterium• 
Bifidobacterium• 

κολπίτιςΔιαταραχή της Φ.Χ. 
του κόλπου

λόγω αύξησης γλυκογόνου,
εγκυμοσύνη, αντισυλληπτικά

αντιβιοτικά, καταστροφή Φ.Χ

ΑΝΔΡΕΣ
Πριν την πρωϊνή ούρηση
Μάλαξη του πέους
Λήψη του εκκρίματος με κρίκο

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Κολπικό (με κολποσκόπιο). Λήψη του εκκρίματος από τα πλάγια τοιχώ-
ματα του κόλπου και τον οπίσθιο θόλο με βαμβακοφόρο στυλεό.
Τραχηλικό (με κολποσκόπιο). Απομακρύνεται η βλέννη από τον 
τράχηλο, μικρός στυλεός εισάγεται στο στόμιο του τραχήλου και 
περιστρέφεται.
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Μικροσκοπική εξέταση

ΑΝΔΡΕΣ
ΝΩΠΟ  Πυοσφαίρια, μικρόβια, 
  μύκητες, 
  τριχομονάδες
 
Gram  Πυοσφαίρια, 
  Gram (-) διπλόκοκκοι    Γονοκοκκική 
  ενδοκυττάριοι                           ουρηθρίτις 
   Πυοσφαίρια,  Υποψία χλαμυδιακής λοίμωξης
  απουσία μικροβίων

Καλλιέργεια

Θρεπτικά υλικά    Αιματούχο άγαρ αερόβια  
και CO2

MacConkey άγαρ
Τροποποιημένο Thayer 
Martin
Sabouraud άγαρ

Η μεγάλη ευαισθησία του γονοκόκκου απαιτεί 
άμεση επίστρωση του δείγματος ή μεταφορά 
σε ειδικό υλικό. Δεν πρέπει να ψύχεται.

Aξιολόγηση της καλλιέργειας

Μικροσκοπική εξέταση

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΝΩΠΟ  Πυοσφαίρια, μικρόβια, 
  μύκητες, 
  τριχομονάδες
 
Gram  Πυοσφαίρια λίγα, απουσία Lactobacillus, clue cells,  
  παραγωγή αμινών  Bacterial vaginosis

   Δεν αρκεί για διάγνωση γονοκοκκικής λοίμωξης, λόγω 
φυσιολογικής παρουσίας Neisseria στον κόλπο

17

19 20
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1.  Κάθε μικρόβιο που απομονώνεται από το ανώτερο 
γεννητικό σύστημα της γυναίκας (στείρο) ταυτοποι-
είται και αναφέρεται.

2.  Η εκτίμηση του αποτελέσματος της καλλιέργειας του 
κολποτραχηλικού γίνεται σε σχέση με τα ευρήματα 
του νωπού και της Gram χρώσης.

3.  Αναφέρεται και ταυτοποιούνται πάντα: 
N. gonorrohoeae
Str. group B
Str. group A

Δυνητικά παθογόνα είναι:
Gram (-) βακτηρίδια
S. aureus
G. vaginalis
S. pneumoniae
Haemophilus spp.
Αυτά αναφέρονται και ταυτοποιούνται όταν είναι σε 
μεγάλη ανάπτυξη και επικρατούν της φυσιολογικής 
χλωρίδας.

Aξιολόγηση της καλλιέργειας

4. Ειδικές καλλιέργειες
G. vaginalis: Ενήλικες: α) υπερτερεί των 
μικροβίων της ΦΧ. Αξιολογείται β) εφόσον 
έχουμε στοιχεία από την Gram και το νωπό. 
Παιδιά: αναφέρεται πάντα ακόμη και όταν 
απομονώνεται σε μικτά καλλιεργήματα.
Str. group B: μεγάλη σημασία στις έγκυες 
(λοίμωξη νεογνού).
Βλαστομύκητες: αναφέρονται και αξιολο-
γούνται ακόμη και σε μικτά καλλιεργήματα, 
εφόσον υπάρχουν ευρήματα στο νωπό και 
στη χρώση κατά Gram.
αναερόβια: αιτία λοιμώξεων ανωτέρου 
γεννητικού συστήματος.
Mycoplasma hominis: Πιθανή αιτία καθ’ 
έξιν αποβολών.
Mycoplasma genitalium: Αίτιο μη γο-
νοκκικής ουρηθρίτιδας, πιθανό αίτιο στει-
ρότητας.
Ureaplasma urealyticum*: Αίτιο μη γο-
νοκοκκικής ουρηθρίτιδας.
Chlamydia trachomatis: Δεν καλλιεργού-
νται. Αίτιο ουρηθρίτιδας και τραχηλίτιδας.

Συμπέρασμα

Επειδή τα δείγματα επιμολύνονται από μικρόβια 
ΦΧ της ουρήθρας και του κόλπου, απαιτείται:
• προσεκτική μελέτη των καλλιεργειών
• χρήση κατάλληλων θρεπτικών υλικών
•  συνεκτίμηση με ιστορικό, κλινική εικόνα και 

μικροσκοπικά ευρήματα.

Δέρμα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

Η Φ.Χ. αναστέλλει τον αποικισμό από δυνητικά παθογόνους 
μικροοργανισμούς με το να:
-  τους ανταγωνίζεται για θρεπτικές ουσίες,
-  παράγει ουσίες βλαβερές για τους εισβάλλοντες μικρο-

οργανισμούς,
-   επηρεάζει τις συνθήκες pH και διαθεσιμότητας του οξυ-

γόνου.

Παράγοντες που ελέγχουν  
την μικροβιακή χλωρίδα  

του δέρματος

όξινο pH• 
σχετική ξηρότητα• 
σχετικά χαμηλή θερμοκρασία• 
το NaCl του ιδρώτα• 
 το σμήγμα και τα ελεύθερα λιπαρά οξέα • 
που παράγονται στους σμηγματογόνους 
αδένες
τα μικρόβια της επιφάνειας του δέρματος• 
 η συνεχής απόπτωση των επιπολής στιβά-• 
δων της επιδερμίδας
 ο ανταγωνισμός μεταξύ των διαφόρων μι-• 
κροβιακών ειδών

21 22 23

24

Προσβολή του δέρματος

1)  Λύση της συνέχειας  διάσπαση του μηχανικού φραγμού  
 είσοδος των μικροβίων της φυσιολογικής χλωρίδας ή 

του εξωτερικού περιβάλλοντος στις στείρες στιβάδες του 
δέρματος και των υποκειμένων ιστών.

2)   Προσβολή του δέρματος αιματογενώς.
3)  Προσβολή του δέρματος από βακτηριακή τοξίνη που πα-

ράγεται σε άλλο σημείο του σώματος (π.χ. οστρακιά).

25

Propionibacterium acnes• 
Staphylococcus spp.• 
Μικρόκοκκοι• 
Corynobacterium spp.• 
Acinetobacter spp.• 

Brevibacterium spp.• 
Philosporum• 
Candida spp.• 
Malassezia spp.• 
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Μακροσκοπική εξέταση
• Όψη    • Χροιά    • Οσμή

Μικροσκοπική εξέταση
Gram χρώση
• Παρουσία πυοσφαιρίων  φλεγμονή
•  Παρουσία άφθονων επιθηλιακών κυττάρων  επιμόλυνση
•  Παρουσία άφθονων μικροβίων που δεν αναπτύσσονται στην 

αερόβια καλλιέργεια  αναερόβια
Χρώση με κυανό του μεθυλενίου
Οξεοάντοχη χρώση (Ziehl Nielsen)
Χρώση Giemsa
Έλεγχος για κοκκία θείου σε νωπό παρασκεύασμα 

Λήψη πύου από τραύματα -  
έλκη Ι

ΣΩΣΤΗ ΛΗΨΗ ΠΥΟΥ
Παρακέντηση ή διάνοιξη (προφύλαξη για 
αποφυγή επιμόλυνσης με χλωρίδα δέρ-
ματος και περιβάλλοντος)
Άφθονο πύο  λήψη με σύριγγα
Λίγο ή παχύρρευστο πύο  βαμβακοφόρος 
στυλεός  stuart
Καθαρισμός με βαμβακοφόρο στυλεό και 
αποστειρωμένο φυσιολογικό ορό από υ-
πολείμματα αλοιφών, αποξηραμένο πύο 
και νεκρά επιθήλια, για να μην υπάρχει 
πρόσμιξη με Φ.Χ.

Καλλιέργεια

ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
Αιματούχο άγαρ αερόβια και CO2,• 
MacConkey άγαρ,• 
Sabouraud άγαρ,• 
Θειογλυκολικός ζωμός ή άλλος,• 
 Από τη χρώση κατά Gram αναλόγως των • 
ευρημάτων μπορεί να χρησιμοποιηθούν 
ειδικά και εκλεκτικά υλικά.

Συνήθη Παθογόνα

S. aureus• 
S. pyogenes• 
Enterobacteriaceae• 
P. aeruginosa• 
Enterococcus• 
 Αναερόβια (Peptococcus, Bacteroides, • 
Clostridium, Actinomyces)

Aξιολόγηση  
της καλλιέργειας

Απαραίτητα:
η σωστή λήψη του κατάλληλου δείγ-• 

ματος
το ιστορικό του ασθενούς• 
η κλινική εικόνα• 
η χρώση κατά Gram• 
η συνεργασία με τον κλινικό γιατρό• 

Μικρόβια φυσιολογικής 
χλωρίδας που επιμολύνουν 

το δείγμα

Corynobacterium spp.• 
Staphylococcus spp.• 
Micrococcus• 
Neisseria spp.• 
Bacillus spp.• 
α-αιμολυτικοί στρεπτόκοκκοι• 

Δυσχέρεια ανάδειξης  
του παθογόνου

στα επιφανειακά τραύματα• 
εγκαύματα• 
έλκη• 

γιατί σχεδόν πάντα αποικίζονται από:
–  μικρόβια της Φ.Χ. του δέρματος (CNS, μικρόκοκκοι, διφθε-

ροειδή)
–  μικρόβια περιβάλλοντος (βάκιλλοι)
–  μικρόβια γειτονικών κοιλοτήτων (π.χ. στόματος  Neisseriae 

spp, Str. viridans)
Μετά από 24ωρη επώαση τρυβλία και ζωμοί ελέγχονται για 
ανάπτυξη μικροβίων
αν δεν υπάρχει ανάπτυξη  επωάζονται για δεύτερο εικοσι-
τετράωρο
αν υπάρχει ανάπτυξη: 
•  ένα μικρόβιο αποκλειστική ανάπτυξη  ταυτοποίηση - α-

ντιβιόγραμμα
•  δύο μικρόβια – το επικρατούν  ταυτοποίηση - αντιβιό-

γραμμα
•  τρία μικρόβια – Συνεννόηση
αν μετά από 48 ώρες επώαση δεν αναπτυχθεί μικρόβιο  
ΑΡΝΗΤΙΚΗ

Λήψη πύου από τραύματα - 
έλκη ΙΙ

Κλειστή βλάβη (φυσαλίδα, φλύκταινα) 
 καθαρισμός με ελαφρύ αντισηπτικό 

προς αποφυγή πρόσμιξης με Φ.Χ. δέρ-
ματος, λήψη με σύριγγα
Ανοικτή βλάβη  καθαρισμός με φ.ο., 
λήψη από όρια με υγιές δέρμα με στυ-
λεό ή κρίκο
Μη ελκώδης βλάβη (π.χ. ερυσίπελας) 

 νύξεις ή απόσπαση της επιδερμίδας, 
ώστε να βγει εξωκυττάριο υγρό και λήψη 
με κρίκο
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