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 Περίληψη 

Στη παρούσα διπλωµατική εντοπίζονται, καταγράφονται και 

αναλύονται τα προβλήµατα που παρουσιάζονται στον σύγχρονο χώρο του 

οδοντιατρείου τα οποία σχετίζονται µε συγκεκριµένες οδοντιατρικές πράξεις. Με 

βασικό γνώµονα ήδη ισχύοντα µέτρα αλλά και περιορισµούς οι οποίοι 

προέρχονται από την οδοντιατρική πράξη, προσδιορίζονται κριτήρια 

βελτιστοποίησης της οδοντιατρικής µονάδας και πρόταση ανασχεδιασµού, σε 

µορφή concept.  

Σύµφωνα µε τον ΟSHA (Occupational Safety & Health Administration) 

συνίσταται ότι ο πιο αποδοτικός και αποτελεσµατικός τρόπος για να 

αποφευχθούν οι «εργονοµικοί κίνδυνοι» οι οποίοι οδηγούν σε ΣΜΤ στον χώρο 

εργασίας, είναι µέσα από µηχανολογικές βελτιώσεις του χώρου εργασίας 

(OSHA 2000). Λαµβάνοντας υπόψη την κατηγορία οδοντιάτρων, η οποία 

εξασκεί το επάγγελµα χωρίς βοηθό για τις πιο τακτικές οδοντιατρικές πράξεις, 

συµφωνά µε στατιστικά, δηλαδή καθαρισµό δοντιών και σφράγισµα 

αµαλγάµατος,  η παρούσα διπλωµατική εργασία θα προσπαθήσει να δώσει 

µια σχεδιαστική λύση κατευθυνόµενη στην δηµιουργία µια οδοντιατρικής 

µονάδας (unit) η οποία θα απευθύνεται αποκλειστικά στον επαγγελµατία 

οδοντίατρο προσπαθώντας να µειώσει µέσω του σχεδιασµού, τους 

παράγοντες επικινδυνότητας οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για σωρευτικούς 

µυοσκελετικούς τραυµατισµούς  κατά την οδοντιατρική εργασία.  
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Εισαγωγή 

Η επιλογή του θέµατος της παρούσας εργασίας βασίστηκε σε  

παρατηρήσεις και συζητήσεις µε οδοντίατρους οι οποίοι αντιµετώπιζαν κάποια 

προβλήµατα υγείας που επηρέαζαν κυρίως τις περιοχές της µέσης, του αυχένα  

και των χεριών.  Μαζί µε τα προβλήµατα που αντιµετώπιζαν µας υπέδειξαν  και 

τον λόγο που  έχουν αυτά τα προβλήµατα . Ο λόγος για τον όποιο έρχονταν 

αντιµέτωποι µε αυτούς τους τραυµατισµούς ήταν στον τρόπο που θεράπευαν. 

Η στάση του σώµατος τους και η στατική εργασία βάραιναν ολοένα και 

περισσότερο το σώµα τους.   

Συζητήσαµε  µε αρκετούς και προκειµένου να έχουµε µια πιο σφαιρική 

εικόνα του προβλήµατος τους. Ο λόγος για τον όποιο οι οδοντίατροι συχνά 

έρχονται αντιµέτωποι µε προβλήµατα υγείας στην εργασία τους είναι γιατί 

έρχονται αντιµέτωποι µε πολλούς παράγοντες επικινδυνότητας για εµφάνιση 

σωρευτικών σκελετικών τραυµατισµούς. Πολλοί τέτοιοι παράγοντες χρειάζεται 

να συναθροιστούν ώστε να υπάρξουν σωρευτικοί µυοσκελετικοί τραυµατισµοί  

και αναλύονται εκτενεστέρα στα κεφάλαια που ακολουθούν µαζί µε τις 

περιγραφές τους.  

Εκτός από την κατανόηση της ρίζας των προβληµάτων αυτών υγείας 

έπρεπε να ενηµερωθούµε για τον σύγχρονο τρόπο παροχής οδοντιατρικών 

υπηρεσιών. Έτσι αναζητήσαµε τις υπάρχουσες µεθοδολογίες παροχής 

οδοντιατρικών υπηρεσιών ώστε να γίνει αντιληπτό πως εργάζονται σήµερα οι 

οδοντίατροι. 

Στην συνέχεια, αναζητήθηκαν τα κριτήρια που θα µας βοηθούσαν να 

αναδείξουµε τα προβλήµατα που δηµιουργούνται κατά την εκτέλεση της 

εργασίας.  Συντάχτηκαν κριτήρια τα οποία συµπεριλαµβάνουν  όλους  τους 

περιορισµούς  και τις οδηγίες που υπάρχουν για αυτούς τους χώρους 

εργασίας. Επίσης εκτός αυτών συντάθηκαν και άλλα κριτήρια που 

αποτελούσαν προσωπική γραµµή  προς την σχεδίαση του υπό µελέτης 

συστήµατος.  
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Μετά την βιβλιογραφική ερευνά επιστρέψαµε πάλι στους οδοντιάτρους 

όπου τους ζητήσαµε να καταγράψουµε την εργασία τους προκειµένου να 

µελετήσουµε τις στάσεις στους και  κατανοήσουµε καλύτερα το πρόβληµα 

τους.  Αναλύθηκε τρόπος εργασίας των καταγραµµένων ιατρών βήµα - βήµα 

και µελετηθήκαν οι στάσεις µε την µέθοδο Rula ώστε να αξιολογηθεί το 

ποσοστό επικινδυνότητας των οδοντιατρικών πράξεων που κατεγράφησαν . 

Όλα αυτά µας βοήθησαν να εξάγουµε συµπεράσµατα ώστε να δοµήσουµε 

τον προβληµατικό χώρο. 

Ακολούθησε η λεπτοµερής µελέτη του χώρου του προβλήµατος µε 

βάση τα κριτήρια που προαναφέραµε, µε σκοπό να αναδείξουµε τα 

προβλήµατα που προκαλούνται κατά την εκτέλεση της συγκεκριµένης 

εργασίας και µέσα από τα προβλήµατα αυτά να διατυπώσουµε τους 

σχεδιαστικούς στόχους που θα µας βοηθήσουν στην αποτελεσµατική επίλυση 

των προβληµάτων.  

Αφού παρουσιάσαµε τους σχεδιαστικούς στόχους προχωρήσαµε  στη 

φάση του σχεδιασµού, όπου η όλη διαδικασία ανατροφοδοτήθηκε µε ακόµα 

περισσότερες πληροφορίες. Το πρώτο βήµα ήταν να κάνουµε χρήση της 

µεθόδου brainstorming για την παραγωγή ιδεών. Μέσα από αυτήν τη 

διαδικασία δηµιουργήθηκαν concepts, από τα οποία πήραµε τα τρία 

επικρατέστερα, που είχαν παρουσιάσει περισσότερες αντοχές σε ότι έχει να 

κάνει µε την αποτελεσµατική επίλυση του συνόλου των προβληµάτων και 

επιλέξαµε το καλύτερο. Η επιλογή αυτή βασίστηκε στη χρήση των σχεδιαστικών 

στόχων ως σχεδιαστικά κριτήρια αξιολόγησης των concepts. Μέσα από αυτή 

τη διαδικασία σχεδιάστηκε αναλυτικότερα η ιδέα συστήµατος βραχιόνων 

στήριξης. 

Τέλος, περιγράψαµε µε λεπτοµέρειες το τελικό concept, 

δηµιουργώντας ένα αναλυτικό σενάριο του τρόπου χρήσης του σχεδιασµένου 

συστήµατος, συνθέτοντας ένα storyboard που µας βοήθησε στην 

εικονοποίηση του σεναρίου για τη µετάδοση περισσότερων πληροφοριών και 

παραδίδοντας ως συµπεράσµατα τα στοιχεία, που προσδοκούµε µετά από τη 

σχεδιαστική επέµβαση, να αποκτήσουν µια ποιοτική και λειτουργική 

αναβάθµιση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Προσδιορισµός του πλήθους των χρηστών 

Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζονται τα χαρακτηριστικά των χρηστών του 

υπό µελέτη συστήµατος εργασίας (οδοντιατρικής µονάδας). Σύµφωνα µε  

στοιχεία στη χώρα µας, υπάρχουν, συνολικά, 52 οδοντιατρικοί σύλλογοι στους 

οποίους είναι εγγεγραµµένοι περίπου 13.000 οδοντίατροι. Μόνον στην Αττική 

βρίσκεται το 46.49% των οδοντιάτρων (Κέντρο Μελετών και Υπηρεσιών Υγείας 

Εργαστηρίου Υγιεινής & Επιδηµιολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου 

Αθηνών, 2001). Ωστόσο, αυτή είναι µια αρχική εκτίµηση του συνολικού 

πληθυσµού των οδοντιάτρων και δεν αποτελεί τον πραγµατικό πληθυσµό των 

χρηστών στους οποίους στοχεύει η παρούσα µελέτη, καθώς, όπως θα φανεί 

και παρακάτω ο αριθµός του είναι µικρότερος.  

O οδοντίατρος, o χρήστης του υπό µελέτη συστήµατος είναι ο 

επιστήµονας υγείας που ασχολείται µε τη στοµατική κοιλότητα και γενικότερα τη 

γναθοπροσωπική περιοχή του ανθρωπίνου σώµατος. Εργάζεται συνήθως ως 

ελεύθερος επαγγελµατίας ή µισθωτός και ασφαλίζεται υποχρεωτικά στο 

Τ.Σ.Α.Υ. Οι οδοντίατροι δουλεύουν σε συνεργασία µε έναν ή και δύο βοηθούς 

οδοντίατρους  οι  οποίοι µπορεί και να επιτελούν και χρέη γραµµατειακής 

υποστήριξης. Συνήθως όµως στην Ελλάδα βάση ποσοστών οι οδοντίατροι 

δουλεύουν µόνοι τους (Τσιόγκας, 1998), χωρίς βοηθό σε αντίθεση µε τις άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες. Οι ώρες εργασίας του οδοντίατρου ποικίλουν αναλόγως 

τον επαγγελµατία ο οποίος και µονός του καθορίζει τον χρόνο εργασίας του. 

Μέσα από τις συνεντεύξεις που έγιναν προκειµένου να ληφθούν στοιχεία, οι 

οδοντίατροι µπορεί και να δουλεύουν µόνοι τους και πάνω από 8 ώρες 

προκειµένου να καλύψουν το πελατολόγιο τους.   

Ο πληθυσµός των χρηστών στους οποίους εστιάζεται η παρούσα 

µελέτη αφορά οδοντιάτρους οι οποίοι δουλεύουν χωρίς βοηθό και εργάζονται 

µε τον ασθενή σε καθιστή θέση 10 - 45 µοίρες και όχι ξαπλωµένο. 

Συγκεκριµένα λόγω του πλήθους των  οδοντιατρικών εργασιών,  η παρούσα 

διπλωµατική θα περιοριστεί στις δυο πιο συχνά επιτελούµενες οδοντιατρικές 

πράξεις συµφωνά µε τους Finsen et al., (1997),  οι οποίες  είναι σύµφωνες και 

µε πιο πρόσφατα στατιστικά στοιχεία τα οποία συνέλεξε ο Σκοτσέζικος 
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οργανισµός NHS (General Dental Services - Statement of Dental 

Remuneration - Item of Service claims 2007) οι ακόλουθες : 

 

• Καθαρισµοί δοντιών (περιοδοντολογία )  

• Σφραγίσµατα αµαλγαµάτων (χειρουργική) 

 

Στα επόµενα κεφάλαια αναλύονται διεξοδικά, οι βασικές συνιστώσες που 

µπορούν να συµβάλλουν στη µη προσαρµογή του συστήµατος εργασίας στις 

απαιτήσεις των χρηστών, αποτελώντας προσκόµµατα στην επιτέλεση των 

παραπάνω έργων. Οι  συνιστώσες αυτές αναλύονται λαµβάνοντας υπόψη τις 

απαιτήσεις που απορρέουν σε επίπεδο φυσιολογίας (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2) και τις 

απαιτήσεις που απορρέουν από τη φύση του έργου του οδοντιάτρου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Σωρευτικοί µυοσκελετικοί τραυµατισµοί και 

επαγγελµατικές ασθένειες 

Σε αυτό το κεφάλαιο αναφέρεται από την βιβλιογραφία ο ορισµός των  

σωρευτικών µυοσκελετικών τραυµατισµών. Στη συνέχεια αναφέρονται οι 

παράγοντες που συµβάλουν έτσι ώστε να εµφανιστούν τέτοιου είδους 

τραυµατισµοί στους οδοντίατρους. Στο τέλος της ενότητας αναφέρονται οι 

κατηγορίες των τραυµατισµών αλλά και τα επακόλουθά τους. 

2.1. Σωρευτικοί µυοσκελετικοί τραυµατισµοί µια 

πολυπαραµετρική πάθηση 

Ο όρος σωρευτικοί µυοσκελετικοί τραυµατισµοί (ΣΜΤ), αναφέρεται σε 

µια οµάδα παθολογικών καταστάσεων οι οποίες καταπονούν την οµαλή 

λειτουργία του µαλακού ιστού του µυοσκελετικού συστήµατος. Το σύστηµα 

αυτό περιλαµβάνει : νεύρα, τένοντες, µύες και υποστηριχτικές δοµές όπως ο 

µεσοσπονδύλιος δίσκος (NIOSH, 2000). Σύµφωνα µε το Bureau of Labor 

Statistics, οι ΣΜΤ αντιπροσωπεύουν πάνω από το 60% των παθήσεων υγείας 

που σχετίζονται µε την εργασία (Piligian et al., 2000).  Επίσης, συνιστούν έναν 

από τους βασικούς λόγους απουσίας των εργαζοµένων από την εργασία 

επιφέροντας  µεγάλο κόστος στα συστήµατα υγείας (WHO, 2003). 

Συνήθη παραδείγµατα των ΣΜΤ είναι πόνος στην κάτω περιοχή της 

µέσης, στον αυχένα καθώς επίσης και πόνος ή και κινητικές διαταραχές των 

άνω άκρων. Σύµφωνα µε την τρίτη ευρωπαϊκή έρευνα για τις συνθήκες 

εργασίας, που πραγµατοποιήθηκε το 2000, το 33% των εργαζοµένων ανέφερε 

προβλήµατα οσφυαλγίας, η οποία αποτελεί την πιο διαδεδοµένη ΣΜΤ που 

σχετίζεται µε την εργασία (SLIC, 2007). Η σοβαρότητα των ΣΜΤ ποικίλει. 

∆ιάφορες εκφάνσεις της είναι ο περιστασιακός πόνος και το αµβλύ άλγος, ενώ 

σε ακραίες περιπτώσεις η πρόκληση µόνιµης βλάβης. 

 Είναι γενικώς αποδεκτό πως οι τραυµατισµοί αυτοί χαρακτηρίζονται 

ως µία πολυπαραµετρική πάθηση (Van der Beek και Frings Dressen, 1998) και 

δεν είναι όπως οι συνηθισµένες παθήσεις που ενάγονται σε έναν κυρίως 

παράγοντα. Πολλές άλλες επιδηµιολογικές µελέτες έχουν συνδέσει τους 
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τραυµατισµούς αυτούς µε διαφόρους παράγοντες επικινδυνότητας (Bernard 

et al., 1997· Hoogendoorn et al.,1999· Bongers et al., 2002 · Simoneau et al., 

2003). 

2.2.  Σχέση µεταξύ  ΣΜΤ  και παραγόντων επικινδυνότητας  

Είναι βασικό να κατανοήσουµε τι είναι παράγοντας επικινδυνότητας και 

τι όχι. Η ύπαρξη ενός παράγοντα επικινδυνότητας δεν αποτελεί κατ’ ανάγκη 

αιτία εµφάνισης ΣΜΤ. Συχνά, περισσότεροι του ενός παράγοντες 

επικινδυνότητας χρειάζονται για να παρατηρηθούν αυτοί οι τραυµατισµοί , ενώ 

σηµαντικό ρόλο παίζει η ένταση και ο βαθµός επανάληψης κατά τον οποίο 

εκδηλώνεται ο παράγοντας ο οποίος µπορεί να δηµιουργήσει εναν 

µυοσκελετικό τραυµατισµό (Murphy (1998), Blaes (2002)). Συνήθως ένας 

παράγοντας από µόνος του δεν είναι αρκετός να οδηγήσει ή να προκαλέσει 

ΣΜΤ. 

Στη σχετική βιβλιογραφία (Calliet, 1996· Runderantz, et al., 1996· 

Westgard, 1992· Lehto  et al., 1991· Karwoski, 1999· Murhy, 1998· Thornton et 

al., 2003) αναφέρονται διάφοροι παράγοντες επικινδυνότητας όπως :  

(α) Ασύµµετρες και παρατεταµένες στατικές στάσεις κατά τη διάρκεια εργασίας  

(β) επαναλαµβανόµενες κινήσεις άκρων  

(γ) κάµψεις και στρέψεις κορµού του σώµατος   

(δ) δονήσεις από τα οδοντιατρικά εργαλεία  

(ε) γενετική προδιάθεση  

(στ) ψυχολογικό στρες  

(η) φυσιολογική κατάσταση  

(θ) ελλιπή φωτισµό και  

(ι) ηλικία..  

2.3. ΣΜΤ  σε οδοντιάτρους  

Η οδοντιατρική και συγκεκριµένα η άσκησή της είναι ένα υψηλού 

κινδύνου επάγγελµα το οποίο σχετίζεται µε άµεσα µε ΣΜΤ οι οποίες 

επιβαρύνουν τόσο τον οδοντίατρο όσο και τον βοηθό σε ίδιο ή σε µικρότερο 

βαθµό, ανάλογα µε τις συνθήκες εργασίας.  



 16

Το επάγγελµα του οδοντιάτρου χαρακτηρίζεται από υψηλές οπτικές 

απαιτήσεις, οι οποίες έχουν αποτέλεσµα την υιοθέτηση άβολων στάσεων 

τοποθέτησης του σώµατος κατά τη διάρκεια της εργασίας και οι οποίες είναι η 

απαρχή των ΣΜΤ (Morse et al., 2003).  Όπως αναφέρουν οι Burke et al.,  

(1997), οι τραυµατισµοί αυτοί είναι η πιο συχνή αιτία για πρόωρη 

συνταξιοδότηση των οδοντιάτρων και είναι λογικό αν αναλογιστούµε το 

αρκετά µεγάλο ποσοστό εµφάνισης τους σε όλες της ηλικίες και οι οποίες 

µπορεί να εµφανιστούν ακόµα και από τα πρώτα έτη εξάσκησης του 

επαγγέλµατος. Η εµφάνιση των τραυµατισµών αυτών µπορεί να επηρεάσει τον 

τρόπο εργασίας, να κοστίσει σε χρόνο ή και να µειώσει την παραγωγικότητα 

των οδοντιάτρων. 

Τέτοιου είδους προβλήµατα ακόµη και αν είναι εµφανή από τα πρώτα 

χρόνια άσκησης του επαγγέλµατος του οδοντιάτρου, δεν έχουν τακτικότητα 

στην εµφάνιση συµπτωµάτων και αφήνουν αδιάφορους τους ιατρούς.  

Αργότερα όµως,  µετά από  χρόνια εξάσκηση του επαγγέλµατος µπορεί να 

έχουν υψηλή συχνότητα εµφάνισης. Συγκεκριµένα µετά τα δέκα χρόνια η 

παρουσία τους γίνεται πιο έντονη και αντιληπτή (Crawford et al., 2005) 

Η Αµερικάνική Ένωση Οδοντιάτρων (ADA) τονίζει ότι οι ΣΜΤ οφείλονται 

κυρίως στους παράγοντες επικινδυνότητας οι οποίοι είναι οι εξής (ADA.ORG 

2004): 

• Παρατεταµένες στατικές στάσεις 

• Επαναλαµβανόµενες κινήσεις 

• Aσκούµενες δυνάµεις  

• Μηχανική τάση  

• ∆ονήσεις από εργαλεία. 

 

Εικόνα 1. Παράγοντες επικινδυνότητας  για ανάπτυξη ΣΜΤ 
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Παλαιότερα είχαν παρατηρηθεί  ΣΜΤ οι οποίες σχετίζονται µε τις 

επιπλέον ώρες εργασίας, τα καθίσµατα που δεν στηρίζουν σωστά το σώµα και 

µια σειρά προβληµάτων που έχουν να κάνουν µε κακοσχεδιασµένους 

σταθµούς εργασίας, λανθασµένες τακτικές εργασίας, και οδοντιατρικά 

εργαλεία τα οποία δεν χειρίζονται εύκολα (Guay , 1987).  

Μέχρι και σήµερα δεν υπάρχουν συγκεκριµένες και εγκεκριµένες 

οδηγίες για το πώς πρέπει να εργάζεται ο οδοντίατρος προκειµένου να µην 

αντιµετωπίσει τέτοιου είδους τραυµατισµούς. Για την ώρα η Αµερικανική Ένωση 

Οδοντιάτρων (ADA) συνεργάζεται µέσω εθελοντικής συµφωνίας µε την 

∆ιεύθυνση για την Υγεία και την Ασφάλεια στην εργασία (ΟSHA) προκειµένου 

να εκδώσουν κάποιες προδιαγραφές σύµφωνα µε τις οποίες πρέπει να 

εργάζονται οι οδοντίατροι ώστε να αποφεύγουν τις ΣΜΤ (Palmer, 2006). 

∆είγµατα από τα πρώτα αποτελέσµατα της συνεργασίας αυτής εµφανίζονται 

στην ιστοσελίδα της ADA για την υγειά και την φυσική κατάσταση των 

οδοντιάτρων www.ada.org/goto/wellbeing. Στις παρακάτω υποενότητες 

παρουσιάζονται οι παράγοντες επικινδυνότητας για την εµφάνιση ΣΜΤ.  

2.3.1 Παρατεταµένες  στατικές  στάσεις   

Οι οδοντίατροι συχνά λαµβάνουν στατικές στάσεις, οι οποίες απαιτούν 

τη δραστηριότητα πάνω από το 50% των µυών του σώµατος, προκειµένου να 

συγκρατήσουν το σώµα ακίνητο. Οι στατικές δυνάµεις οι οποίες εξασκούνται 

εξαιτίας αυτών των στάσεων έχουν αποδειχθεί ότι είναι πιο ταξικές (taxing) από 

τις δυναµικές (κινητικές) δυνάµεις (Ratzon et al., 2000). Όταν το ανθρώπινο 

σώµα υπόκειται σε τέτοιου είδους στάσεις (στατικές), υπάρχει περίπτωση να 

προκληθούν σειρές από γεγονότα τα οποία µπορούν να επιφέρουν πόνο, 

τραυµατισµό ή ΣΜΤ.  

Για παράδειγµα, εργαζόµενοι µε τους  βραχίονες σε επαγωγή, µακριά 

από το  σώµα, και τους ώµους ανασηκωµένους βρισκόµαστε εκτός των 

ζωνών άνεσης όσον αφορά το εύρος κινήσεων του ανθρωπίνου σώµατος. 

Έτσι απαιτείται η καταβολή µεγαλύτερης µυϊκής δύναµης, αυξάνοντας την 

πιθανότητα τραυµατισµού. Επίσης, ασύµµετρες στάσεις σώµατος, όπως 

λυγισµένος κορµός δεξιά – αριστερά ή κάµψη του κορµού προς τα εµπρός 

επιβαρύνουν πρώτα τον σκελετό και µετά τους µύες µας. Η στάση καθώς και οι 
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συνήθειες που αποκτούµε όταν δουλεύουµε, όπως συστροφή του κορµού, 

ανασηκωµένοι ώµοι, στρέψη κεφαλιού, ανασηκωµένοι αγκώνες, είναι 

συνυφασµένα µε αύξηση των παραγόντων επικινδυνότητας για ΣΜΤ (Rucker et 

al.,2002). Στην εικόνα αναφέρονται τα φυσιολογικά επακόλουθα 

παρουσιάζονται η σειρά και η κατάληξη τους σύµφωνα µε τους Bethany et 

al.,(2003).  

 

Εικόνα 2. Η σειρά των επακόλουθων από τις παρατεταµένες στατικές στάσεις. 

2.3.1.1. Μυϊκή αστάθεια 

Κατά την διάρκεια µιας θεραπείας οι οδοντίατροι θα έπρεπε να 

προσπαθούν διατηρούν µια εργονοµικά ενδεικνυόµενη στάση. 

Χρησιµοποιώντας ακόµη και  εργονοµικό εξοπλισµό στηρίζονται σε άβολες 

στάσεις για αρκετή ώρα. Αυτές οι στάσεις περιλαµβάνουν κάµψη  και 

επαναλαµβανόµενες περιστροφές του κεφαλιού και του κορµού από την µια 

µεριά. Με τον καιρό, οι µύες οι όποιοι είναι υπεύθυνοι για την  περιστροφή το 

σώµατος από την µια µεριά µπορούν να γίνουν δυνατότεροι και βραχύτεροι, 

σε αντίθεση µε τους αντιστοίχους της άλλη πλευράς οι όποιοι γίνονται λιγότερο  
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δυνατοί και επιµηκύνονται, Αυτοί οι επιµήκης µύες µπορούν να γίνουν 

ισχαιµικοί και να προκαλέσουν πόνους, ασκώντας ασύµµετρες δυνάµεις στην  

σπονδυλική στήλη οι οποίοι µπορούν να προκαλέσουν άνισο-ευθυγράµµιση 

του ραχιαίου σπονδύλου και µειωµένο εύρος κινήσεων από την µια 

κατεύθυνση στην άλλη. Μια µελέτη παραδείγµατος χάριν έδειξε πως για µια  

πλειοψηφία  οδοντιάτρων , η στροφή του λαιµού στα δεξιά µε  κλίση του 

κορµού προς τα αριστερά είναι ιδιαίτερα δύσκολη κίνηση (Rundcrantz et 

al,.1991). 

Μυϊκή αστάθεια µπορεί επίσης να προκληθεί ανάµεσα σε µύες οι 

οποίοι κινούνται και σε εκείνους οι οποίοι είναι σταθεροί. Στην οδοντιατρική για 

παράδειγµα , συνεχής εργασία στην µπροστινή µεριά και πέρα από το ύψος 

των µατιών απολήγει σε µια στάση κατά την  οποία ο ιατρός ανασηκώνει τους 

ώµους του (rounded shoulder posture) και προεκτείνει το κεφάλι του προς τα 

εµπρός. Αυτό µπορεί να προκαλέσει επιµήκυνση  και άρα εξασθένηση  των 

µυών διατήρηση ισορροπίας  «stabilizer muscles» της ωµοπλάτης. Αυτή η 

στάση επίσης αυξάνει τις δυνάµεις που ασκούνται στους µύες στην  πάνω 

µεριά του αυχένα και την νωτιαίων σπονδυλικών δίσκων. Αυτή η τάση µπορεί 

να επιφέρει ισχαιµία και πόνο των µυών (Langford et al,.1994). 

Η µυϊκή αστάθεια η οποία τείνει να αναπτύσσεται µεταξύ της κοιλιακής 

χωράς και των µυών  και της κάτω  περιοχής της µέσης  είναι ειδικά 

προβληµατική  στο σύγχρονο τρόπο οδοντιατρικής ο όποιος επιτάσσει την  

καθιστή θέση. Με την πάροδο των χρόνων, το σώµα εναρµονίζεται  σε αυτή 

την  αφύσικη στάση η οποία προκαλείτε από την αστάθεια των µυών και θα 

διατηρήσει αυτήν ανισοσκέλιστη στάση όχι µόνο κατά την διάρκεια της 

εργασίας αλλά και στις καθηµερινές ενασχολήσεις. 

2.3.1.2. Μυϊκή ισχαιµία και νέκρωση 

Οι µύες της µέσης πρέπει να διατηρούν µια έκκεντρη διάταξη (να 

επιµηκύνονται όταν βρίσκονται υπό τάση), η οποία αυξάνει τη ευπάθεια στην 

δηµιουργία ρήγµατος  του ιστού του µυός (Cailliet R,1996). Ακόµα και αν  οι 

οδοντίατροι εργάζονται παίρνοντας σωστές στάσεις, συνεχίζουν να διατηρούν 

στατικές διατάξεις των µυών του κορµού τους. Καθώς η στάση τους παρελκύει 

από τη  φυσική στάση του σώµατος, οι µύες τούς πρέπει να συσταλούν 
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περισσότερο για να διατηρήσουν την  στάση εργασίας στην οποία βρίσκεται ο 

ιατρός. Έτσι καθώς οι µύες καταπονούνται, αυτή η συστολή µπορεί να 

προκαλέσει ισχαιµία  (Cailliet R, 1996). 

Οι ανθρώπινοι µύες δεν είναι προσαρµόσιµοι σε συνεχείς και µεγάλης 

διάρκειας τάσεις και απαιτούν χρονικά διαστήµατα ξεκούρασης για να 

αναρρώσουν από αυτού του µικρού επιπέδου άσκησης πίεσης (Sjogaard G, 

1986). Υπό κανονικές συνθήκες  οι τραυµατισµένοι ιστοί αναρρώνουν , στους 

οδοντιάτρους όµως η περίοδος πίεσης του ιστού υπερβαίνει  το ρυθµό 

ανάρρωσης λόγω και του ότι οι οδοντίατροι σπάνια κάνουν κενά µεταξύ των 

συνεδριών τους. Η µυϊκή νέκρωση είναι το επόµενο επακόλουθο.  

Για αρκετά µεγάλα διαστήµατα , ολόκληροι οι µύες υποχωρούν  και 

έτσι το σώµα επιστρατεύει διαφορετικές οµάδες για να επιτελέσει τις 

απαιτούµενες ενέργειες για τις οποίες µπορεί όµως αυτοί οι µύες  να µην είναι 

οι κατάλληλοι. 

2.3.1.3. Ευµετάβλητες αρθρώσεις (hypo-mobile joints) 

Κατά την διάρκεια στατικών στάσεων ή όταν οι αρθρώσεις  

περιορίζονται λόγω µυϊκής συστολής,  το αρθροσϊελικό υγρό το οποίο 

εκκρίνεται για να µειώνει τις τριβές µεταξύ των αρθρώσεων ελαττώνεται 

δραµατικά. Αυτό µπορεί να προκληθεί δυσκολία στην κίνηση των αρθρώσεων. 

Οι οδοντίατροι οι οποίοι σκύβουν εµπρός -  πίσω προσπαθώντας να 

εστιάσουν καλύτερα την περιοχή του δοντιού στην οποία εργάζονται  µπορεί 

να έχουν πολύ καλή ευλυγισία στην σπονδυλική του στήλη, αλλά µε τον καιρό 

η δυνατότατα της να επιµηκύνετε  µειώνετε σηµαντικά. Η απώλεια της 

κινητικότητας αυτής µπορεί να οδηγήσει σε πρόωρη φθορά  των αρθρώσεων 

και να κάνει τον οδοντίατρο να έλθει αντιµέτωπος µε επιπλέον τραυµατισµούς 

(Saunders HD,1995). Επιπλέον, οι στάσεις κατά τις οποίες κάµπτεται η µέση  

κατά την διάρκεια µιας καθιστικής εργασίας  µπορούν να αυξήσουν την πίεση 

που ασκείται στους πλευρικούς µύες της µέσης, το οποίο µπορεί να επιφέρει 

φθορά σε εκείνο το σηµείο των αρθρώσεων. Αυτό µπορεί να οδηγήσει στο 

σύνδροµο πόνου στην κάτω περιοχή της µέσης (Hedman, 1997). 
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2.3.1.4. Σχηµατισµός κήλης του µεσοσπονδυλίου δίσκου και 
φθορά 

Κατά την  διάρκεια της εµπρόσθια κάµψης και περιστροφής  - µιας 

κίνησης πολύ συχνή στους οδοντιάτρους – η πίεση αυξάνετε κατά 400% 

(Nachemson,1981) κάνοντας της διάρθρωση της σπονδυλικής στήλης 

ευάλωτη σε τραυµατισµούς. Τα δυο τρίτα της σπονδυλικής στήλης µπορούν 

να υποστούν βαριά φθορά χωρίς καν ο οδοντίατρος να νιώσει πόνο. 

Ασθενείς οι οποίοι έχουν υποστεί τέτοια ασθένεια αναφέρουν πως ότι η 

παραπάνω κατάσταση τους συνέβη ξαφνικά χωρίς να έχουν κάποιοι 

συµπτώµατα. 

2.3.2  Επαναλαµβανόµενες  κινήσεις   

Ο ρυθµός επανάληψης εκφράζει το µέσο όρο των κινήσεων ή των 

διατάσεων που πραγµατοποιούνται από µία άρθρωση ή σωµατική ζεύξη µέσα 

σε ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα (ANSI, 1993). Συχνά επαναλαµβανόµενες 

κινήσεις για ένα χρονικό διάστηµα µπορούν να προκαλέσουν υπέρ έκταση και 

κατάχρηση συγκεκριµένων µυϊκών οµάδων, οι οποίες µπορούν να 

προκαλέσουν µυϊκή κόπωση. Το πρόβληµα αυτό µπορεί να αποφευχθεί 

εναλλάσσοντας το είδος των εργασιών που επιτελούνται, καθώς οι µύες οι 

οποίοι στην συγκεκριµένη εργασία είναι σε τάση µπορούν να ξεκουράζονται 

για λίγο και αυτό επειδή οι οµάδες µυών εναλλάσσονται µε την αλλαγή  της 

εργασίας. Καθώς µία άλλη οµάδα µυών θα χρειαστεί για το διαφορετικό είδος 

εργασίας µειώνεται  ο κίνδυνος για τραυµατισµούς (ANSI, 1993). 

2.3.3  Ασκούµενες  δυνάµεις  κατά την οδοντιατρική πράξη 

Η δύναµη είναι µια µηχανική η φυσική προσπάθεια για να εκτελεστεί µια 

συγκεκριµένη κίνηση ή άσκηση (ANSI,1993). Παραδείγµατος χάρη, 

χρησιµοποιώντας τα χέρια αντί κάποιον σφιγκτήρα για να συγκρατηθεί ένα 

αντικείµενο (π.χ. τοποθέτηση υλικών αποκατάστασης κεντρικής θέσης δοντιών 

της γνάθου), το ποσοστό δύναµης το οποίο χρειάζεται για µια δραστηριότητα 

µπορεί να µεγεθυνθεί αν οι ώµοι είναι ανασηκωµένοι προκαλώντας ακόµη 

µεγαλύτερο µυϊκό φόρτο. 
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2.3.4  Μηχανικές  τάσεις  κατά την οδοντιατρική πράξη 

Μηχανικές τάσεις ορίζονται σαν προσκρούσεις ή τραυµατισµοί από σκληρά, 

αιχµηρά αντικείµενα, εξοπλισµό κατά την διάρκεια που τα πιάνουµε ή τα 

χειριζόµαστε. Μηχανικές τάσεις αντιµετωπίζονται όταν εργαζόµαστε µε τους 

βραχίονες ή τους καρπούς στην άκρη µιας έδρας εργασίας. Οι µύες και οι 

τένοντες προσκρούουν µεταξύ τους όταν πιέζονται σε µια οξεία ακµή. 

2.3.5 ∆ονήσεις  από εργαλεία 

Οι δονήσεις έχει βρεθεί ότι είναι ένας αιτιολογικός παράγων σε 

εργασιακά περιβάλλοντα όπου χρησιµοποιούνται εργαλεία µε συχνότητες 

δόνησης µεταξύ 20 έως 80 Hz. Συγκεκριµένα ιατρικά εργαλεία χειρίζονται σε 

πολύ υψηλές συχνότητες από 5,000 Hz. έως 10.000 Hz. Η διάρκεια έκθεσης σε 

τέτοιου είδους δονήσεις κατά την διάρκεια µια οδοντιατρικής συνεδρίας είναι 

σχετικά µικρή που συνεπάγεται σε µικρό βαθµό επικινδυνότητας  (Armstrong, 

1987). 

2.4. Κατηγορίες  ΣΜΤ στην οδοντιατρική εργασία. 

Σε αυτήν τη ενότητα αναφέρονται επιγραµµατικά οι βασικές κατηγορίες 

των µυοσκελετικων τραυµατισµών που εµφανίζονται στα διάφορα µέρη του 

σώµατος. Θα αναφερθούµε µονό σε αυτά που κατεγράφησαν να έχουν την 

µεγαλύτερη συχνότητα εµφάνισης βάση της έρευνας των Finsen et al.,1998, 

δηλαδή στην περιοχή της µέσης, των χεριών και του αυχένα. Θα αναλύσουµε 

συχνά προβλήµατα που εµφανίζουν αυτού του είδους οι τραυµατισµοί.  
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Εικόνα 3. Συχνότητα εµφάνισης ΣΜΤ ανά περιοχή του σώµατος. Πηγή: Finsen et.,al (1998) 

2.4.1 Πόνοι στην περιοχή της  άνω και κάτω µέσης: 

Αναφορές για τον πόνο στην κάτω περιοχή της µέσης δείχνουν πως 

90% αναπτύσσονται µέσα στις πρώτες 6 - 12 εβδοµάδες (Berquist και 

Larsson,1977). Το πρόβληµα το οποίο έχουν οι περισσότεροι άνθρωποι είναι 

υψηλή εµφάνιση υποτροπιασµού.  Μεταξύ 70% και 90% έχουν πρόσφατα 

τέτοιοι είδους πόνου και το ένα τρίτο συνεχίζει να έχει επίµονους, 

επαναληπτικούς ή διαλείποντες πόνους µετά το πρώτο τους επεισόδιο (Von 

Korff et al., 1993, 1996).  

Εκτός από την κάτω περιοχή της µέσης εµφανίζονται παρόµοιοι πόνοι 

και στην άνω περιοχή της µέσης. Καθώς δεν είναι τόσο συχνά εµφανιζόµενος 

όπως ο πόνος της κάτω µέσης, µερικοί άνθρωποι αναφέρουν έναν εκτεταµένο 

πόνο στην περιοχή από την µέση και πάνω (της θωρακικής ζώνης). Η 

θωρακική κατασκευή  είναι φτιαγµένη για να υποστηρίζει και να προστατεύει τα 

ζωικά όργανα καθώς στεφόµαστε όρθιοι και είναι αρκετά ανθεκτική. 

Αντιµετωπίσει προβλήµατα εκφυλισµού µόνο σε περιπτώσεις κατά τις οποίες 
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γίνονται µικρές κινήσεις οι οποίες χρειάζονται αρκετή σταθερότητα. Ένας πιο 

συχνά εµφανιζόµενο σύµπτωµα αλλά και πιο δύσκολα διαγνώσιµο είναι οι 

µυϊκοί πόνοι οι οποίοι προέρχονται από τους στατικούς µύες (postural 

muscles) και τους µύες της ωµοπλάτης.  

2.4.2 Πόνοι στην περιοχή του  αυχένα 

Οι πόνοι στη µέση είναι συνδεδεµένοι µε λανθασµένες στάσεις του 

λαιµού και του σώµατος, οι οποίες λαµβάνονται από τους ιατρούς 

προκειµένου να έχουν καλύτερο οπτικό πεδίο στην στοµατική κοιλότητα του 

ασθενούς. Στα συµπτώµατα συµπεριλαµβάνονται περιοδικός πόνος στον 

αυχένα ο οποίος διαχέεται και στην περιοχή των ώµων µε την µορφή 

ακαµψίας, πονοκέφαλοι, οι οποίοι απολήγουν σε αδυναµία η οποία µε την 

σειρά της οδηγεί σε αδεξιότητα. Σε πιο δύσκολες περιπτώσεις αυτό µπορεί να 

οδηγήσει µε αργό ρυθµό σε φθορά (αυχενική σπονδύλωση). Το σύνδροµο του 

πόνου του αυχένα,  µια κοινή  κατάσταση η οποία  χαρακτηρίζεται από έναν 

διαρκή δύσκαµπτο αυχένα, ο πόνος αυτός  συνοδεύεται συχνά και από 

πονοκέφαλο.  

Στα φυσιολογικά επακόλουθα περιλαµβάνονται ευαισθησία,  µειωµένο 

εύρος της κινήσεων και  πόνος κατά την  κίνηση του λαιµού. Προκύπτει κυρίως 

από τη στατική, συνεχή συστολή των µυών, που συνοδεύεται από  τοπικό 

σπασµό του τραπεζοειδή  και των άλλων µυών  της  περιοχής του λαιµού. Η 

πιθανή συσχέτιση κονδυλωµάτων ή µυϊκών σπασµών είναι αµφισβητούµενη, 

αν και πολλοί θεωρούν το σύνδροµο µια µορφή ρευµατικής αταξίας του  

ινώδες ιστού (NIOSH, 1990·  Maeda ,1989). 

2.4.3 Μυαλγίες  τραπεζοειδή 

Αυτή η οµάδα προβληµάτων περιλαµβάνει πόνους, ευαισθησία και 

µυϊκούς σπασµούς στον άνω τραπεζοειδή. Ο πόνος στον τραπεζοειδή µυ 

µπορεί να επηρεάσει το εύρος των κινήσεων και να προκαλέσει τοπικό 

«κάψιµο» στην πάνω περιοχή του αυχένα και των ώµων.   Εργαζόµενος µε τον 

βραχίονα ανασηκωµένο και χωρίς στήριξη των αγκώνων του ο οδοντίατρος  

µπορεί να προκαλέσει στον εαυτό του τέτοιου είδους ΣΜΤ. Τέτοιου είδους 

προβλήµατα συχνά εµφανίζονται στον τραπεζοειδή από την µεριά την οποία ο 

ιατρός χειρίζεται το οδοντιατρικό κάτοπτρο. Είναι από τα πιο κοινό  
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συµπτώµατα των συµπτωµάτων εργασίας στην περιοχή του ώµου και του 

αυχένα διότι επηρεάζει και άλλες οµάδες εργαζοµένων σε διαφορετικούς  

τοµείς. 

2.4.4 Σύνδροµο καρπιαίου σωλήνα  

Το σύνδροµο του καρπιαίου σωλήνα είναι το πιο κοινότυπο οίδηµα 

από το οποίο υποφέρουν οι οδοντίατροι. Είναι µία συνηθισµένη πάθηση του 

χεριού η οποία  προκαλείται από την πίεση του µέσου νεύρου στον καρπιαίο 

σωλήνα καθώς διέρχεται από τον πήχη στο χέρι. Ο καρπιαίος σωλήνας είναι η 

δίοδος  του µέσου νεύρου , η οποία είναι από τη φύση αρκετά στενή. 

Σχηµατίζεται από τα οστά του καρπού και τον εγκάρσιο καρπιαίο σύνδεσµο και 

φιλοξενεί εννέα τένοντες και το µέσο νεύρο. Εποµένως, η οποιαδήποτε αιτία 

προκαλεί τη συµπίεση του µέσου νεύρου µέσα από τον στενόχωρο αυτό 

σωλήνα, προκαλεί την πίεση του νεύρου και την εµφάνιση µιας σειράς 

συµπτωµάτων. 

Τα συµπτώµατα ο πόνος στο χέρι , το µούδιασµα, παραισθήσεις 

(αίσθηµα ότι περνάει ηλεκτρικό ρεύµα ή τρυπήµατα από  βελόνες) και µια 

αίσθηση αδυναµίας του χεριού. Τα δάχτυλα τα οποία προσβάλλονται 

συνήθως είναι αυτά πού νεκρώνονται από το µέσο νεύρο, δηλαδή ο 

αντίχειρας, ο δείκτης, ο µέσος και ο παράµεσος. 

2.4.5 Τενοντοπάθειες  

Εµφανίζεται µε την µορφή, φλεγµονής των θηκών που περιβάλλουν 

ορισµένους τένοντες, λόγω εισροής υγρού µέσα σε αυτές µε συνέπεια ο 

τένοντας, να γίνεται πιο παχύς . Σε κάποιες µορφές το οίδηµα εντοπίζεται σε 

σύνδεσµο ή τένοντα µυός. Η διαταραχή αυτή αποδίδεται σε υπερβολική χρήση 

των µυών που στρέφουν τον καρπό. Οι περισσότερο επηρεαζόµενοι τένοντες 

είναι οι ευρισκόµενοι στην εξωτερική πλευρά του βραχίονα προς την πλευρά 

του αντίχειρα, ονοµάζεται και σύνδροµο De Quervain. 

Η σχέση µεταξύ, τενοντοθυλακκίτιδας και επαναλαµβανόµενων 

εργασιών συναρµολόγησης αποκαλύφθηκε από το 1930. Ανήκει στις λίγες 

καταγραµµένες επαγγελµατικές ασθένειες. Η τενοντοθυλακίτιδα εµφανίζεται σε 

αρκετές επαναλαµβανόµενες εργασίες, ιδίως όταν ο εργαζόµενος ασκεί, σε 
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αντικείµενα που κρατά στην παλάµη του, µεγάλες στρεπτικές δυνάµεις µε τον 

καρπό σε αποκλίνουσα θέση σε σχέση µε τον πήχη.  

Ο τένοντας του υπερακάνθιου είναι ο µυς που περιλαµβάνεται στην 

αρχική απαγωγική κίνηση (initial abduction) βραχιόνιου οστού. Όταν ο 

βραχίονας είναι σε ανυψωµένη θέση, ο υπερακάνθιος τένοντας  ωθεί ενάντια 

στο ακρώµιο. Ο πόνος εµφανίζεται όταν ο τένοντας πάθει φλεγµονή (is 

inflamed). Η τενοντίτιδα του υπερακάνθιου εµφανίζει έναν χαρακτηριστικό 

πόνο µε την ανύψωση του βραχίονα από 70°  και 100°  το οποίο είναι το κύριο 

διαγνωστικό χαρακτηριστικό γνώρισµα. Αυτό το σηµάδι είναι συγκεκριµένο 

επειδή αντιστοιχεί στη γωνία στην οποία ο φλέγοντας τένοντας καταλήγει το 

άκρο  καθώς ο βραχίονας αυξάνεται. Η επίδραση καλείται συχνά «επίπονο 

σύνδροµο τόξων» "painful arc"  ή «σύνδροµο διάδοσης» "impingement 

syndrome“ (Tola  et al., 1988). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Περιγραφή της εργασίας του οδοντιάτρου 

Σε αυτό το  κεφάλαιο περιγράφεται το οδοντιατρικό επάγγελµα καθώς 

επίσης καταγράφονται οι µεθοδολογίες σύµφωνα µε τις οποίες εργάζονται οι 

οδοντίατροι  σήµερα. Αναφέρονται τέλος,  πρακτικές οι οποίες εφαρµόζονται 

κατά την οδοντιατρική πράξη προκειµένου να διατηρούν µια συγκεκριµένη 

στάση κατά την εργασία.   

3.1. Το οδοντιατρικό  επάγγελµα  

Επίσηµα αναγνωρισµένες οδοντιατρικές ειδικότητες στη χώρα µας 

βάση νόµου είναι αυτές του ορθοδοντικού και του γναθοχειρουργού. 

Ταυτόχρονα υφίστανται οι εξειδικεύσεις µε τίτλους σπουδών αλλοδαπής και 

ηµεδαπής της: Προσθετολογίας, Ενδοδοντίας, Περιοδοντολογίας, 

Οδοντιατρικών Βιοϋλικών, Παιδοδοντίας, Στοµατολογίας, Ακτινολογίας, κ.ά. 

Στις  Η.Π.Α υπάρχει ένα ευρύτερο και αναλυτικότερο φάσµα ειδικοτήτων το  

οποίο περιγράφει τις προαναφερθείσες ειδικότητες. Η Γενική Οδοντιατρική 

καλύπτει ένα ευρύ φάσµα οδοντιατρικών υπηρεσιών. Οι υπόλοιποι οδοντίατροι 

κατηγοριοποιούνται ως εξής: 

 

Γναθοχειρουργοί 
∆ιεξάγουν επεµβάσεις στην στοµατική κοιλότητα και στα οστά 

των γνάθων. 

Ορθοδοντικοί 
θεραπεύουν δυσλειτουργίες της σύγκλεισης των δοντιών και 

της θέσης των γνάθων. 

Παιδοδοντίατροι ασκούν  οδοντιατρική προσαρµοσµένη στα παιδικά δόντια 

Περιοδοντολόγοι 
θεραπεύουν  νόσους των ούλων και των στηρικτικών ιστών 

των δοντιών. 

Προσθετολόγοι :   θεραπεύουν το εσωτερικό των δοντιών 
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Οδοντίατροι  

δηµόσιας  υγείας: 

εργάζονται στοµατική υγεία και την πρόληψη των οδοντικών 

νοσηµάτων στον δηµόσιο τοµέα. 

Ενδοδοντιστές :   

αντικαθιστούν τα χαµένα δόντια µε ακίνητες κατασκευές όπως 

είναι οι στεφάνες και οι γέφυρες ή µε κινητές όπως είναι οι 

κινητές οδοντοστοιχίες 

Στοµατοπαθολόγοι:   
ασχολούνται µε όλα τα νοσήµατα που παρουσιάζονται µέσα 

στην στοµατική κοιλότητα 

Ακτινολόγοι 

Οδοντίατροι :   

κάνουν διαγνώσεις των νοσηµάτων στην περιοχή της 

κεφαλής και του τραχήλου µε τη χρησιµοποίηση τεχνολογιών 

απεικόνισης 

Ο οδοντίατρος συνήθως δουλεύει σε καθιστή στάση  και στη δεξιά 

µεριά ενός ασθενή ο οποίος είναι σε ύπτια θέση σε οδοντιατρική έδρα. 

Συνήθως έχει και έναν βοηθό ο οποίος κάθεται στην αριστερή µεριά του 

ασθενή «οδοντιατρική των τεσσάρων χειρών» (Rundcrantz et al.,1990). 

Υπάρχουν διαφορές θέσεις τις οποίες ο γιατρός µπορεί να αλλάζει κατά την 

διάρκεια µίας συνεδρίας προκειµένου να προσεγγίσει το εκάστοτε δόντι και οι 

οποίες περιγράφονται σε συσχέτιση µε την όψη του ενός ρολογιού (Nield and 

Houseman, 1988).  

 

 

Εικόνα 4. Οι ωριαίες θέσεις για τον δεξιόχειρα οδοντίατρο. Στην συγκεκριµένη εικόνα ο 

οδοντίατρος βρίσκεται στην θέση 11.00. 
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Κατά την οδοντιατρική πράξη οι οδοντίατροι χρησιµοποιούν ποικιλία 

εξοπλισµού, όπως ακτινογραφικά µηχανήµατα, τρυπάνια, ανιχνευτήρες, 

οδοντάγρες και νυστέρια. Φορούν µάσκες, γάντια και προστατευτικά γυαλιά 

για να προφυλαχθούν οι ίδιοι αλλά και οι ασθενείς τους από διασπορά 

λοιµωδών νοσηµάτων. Χρησιµοποιούν  µια σειρά εργαλείων ηλεκτρικών και 

χειρός. Τα εργαλεία που απαιτούν νερό και ρεύµα στην λειτουργία τους 

βρίσκονται παραπλεύρως του ιατρού πάνω σε µια ταµπλέτα ή σε καροτσάκι 

αναλόγως την διαρρύθµιση του γραφείου του ιατρού. Τα υπόλοιπα εργαλεία 

βρίσκονται τοποθετηµένα σε συρτάρια γύρω από τον χώρο όπου τοποθετείται 

η οδοντιατρική µονάδα. 

3.2. Κλινική µεθοδολογία για την οδοντιατρική των 

τεσσάρων χειρών. 

Ο οδοντίατρος δούλευε όρθιος πάνω από τον ασθενή, ο οποίος ήταν 

καθισµένος σε µια οδοντιατρική ρυθµιζόµενη έδρα.  Στο τέλος τής δεκαετίας 

του 1960 προτάθηκε η καθιστική εργασία σαν µεθοδολογία εργασίας. Η 

µετάβαση στο νέο αυτό τρόπο εργασίας έγινε για να µειωθούν οι 

µυοσκελετικές καταπονήσεις τις οποίες αντιµετώπιζαν εκείνη την περίοδο οι 

οδοντίατροι και ειδικότερα των προβληµάτων της µέσης (Murphy, 1997). Όµως 

αυτό δεν ήταν αρκετό ώστε να µειώσει από µόνο του την εµφάνιση ΣΜΤ στον 

οδοντίατρο.  

Σε µια συνάντηση ορίστηκε η µέθοδος των τεσσάρων χειρών  την 

οποία είχε προτείνει και υλοποιήσει το προσωπικό της οδοντιατρικής σχολής 

της Αλαµπάµα (Robinson, 1968). Αυτό που πρότεινε αυτή η νέα µέθοδος είναι η 

µείωση του στρες και της κούρασης που αντιµετωπίζουν οι οδοντίατροι 

αυξάνοντας την παραγωγικότητα στην εργασία του. Η νέα µέθοδος έφερνε 

ακόµα ένα άτοµο στο οδοντιατρικό χώρο εργασίας µε την ιδιότητα του 

βοηθού. Η οδοντιατρική των τεσσάρων χειρών εξελίχτηκε ώστε να γίνει ο πιο 

εργονοµικά αποδεκτός τρόπος παροχής  οδοντιατρικών υπηρεσιών καθώς 

µειώνει ανεπιθύµητες κινήσεις της οµάδας εργασίας και επιταχύνει την εργασία 

των περισσοτέρων εφαρµογών (Bramson JB et al., 1998). Οι βοηθοί 

δηµιουργούν ένα πιο αποδοτικό περιβάλλον για τον ιατρό απαλείφοντας 
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άσκοπες ενέργειες. Μειώνουν τις περιστροφές του σώµατος, τις οποίες 

απαιτούν οι κινήσεις  για την προσέγγιση των εργαλείων καθώς και τις 

ανισοσκέλιστες στάσεις  τις οποίες λαµβάνει ο ιατρός. Μέσα από την οµαδική 

εργασία ο ιατρός χαµηλώνει τον παράγοντα επικινδυνότητας σε στρες και 

κούραση αφού επιτυγχάνεται µια άλλου είδους παροχή υπηρεσιών . 

Αυτή η µεθοδολογία βασίζεται σε µία σειρά αρχών η οποία υποδεικνύει 

τον πιο αποτελεσµατικό τρόπο επίτευξης µια οδοντιατρικής εργασίας. Οι αρχές 

της οδοντιατρικής των τεσσάρων χειρών είναι (Guay , 1998): 

• Η θεραπεία του ασθενή έχει προγραµµατιστεί εκ των προτέρων σε  µία 

σειρά ενεργειών. 

• Τα εργαλεία και ο εξοπλισµός είναι βασισµένα σε εργονοµικές αρχές. 

• Τα προκαθορισµένα για την εργασία εργαλεία βρίσκονται στην 

ταµπλέτα του οδοντίατρου όπως και τα επιπλέον εργαλεία για την 

εργασία. 

• Όλα τα εργαλεία και ο κατάλληλος εξοπλισµός βρίσκονται εντός του 

εργαστηρίου και είναι έτοιµα προς χρήση από τον βοηθό πριν ακόµα 

καθίσει η οµάδα. 

• Ο ιατρός, ο βοηθός και ασθενής έχουν καθίσει καταλλήλως σε 

ισορροπηµένη θέση. 

• Εφαρµόζεται οικονοµία κινήσεων . 

• Ο εξοπλισµός και τα εργαλεία θα πρέπει να είναι κοντά στον βοηθό. 

• Τα εργαλεία και τα υλικά θα πρέπει να παραδίδονται και να 

παραλαµβάνονται  από τον  βοηθό χωρίς ο ιατρός να µετατοπίζει την 

εστιακή οπτική του απόσταση ή  να αλλάζει τον τρόπο τον οποίο 

τοποθετεί τα δάχτυλα του στο πρόσωπο  του ασθενούς. 

• Τα εργαλεία και τα υλικά µεταφέρονται  µόνο στην προκαθορισµένη 

ζώνη µεταφοράς . 

• Ο ιατρός είναι αυτός που καθορίζει τα πάντα. 

3.2.1 Η δουλεία του βοηθού οδοντιάτρου 

Ο βοηθός οδοντιάτρου είναι ένα ανεκτίµητο κοµµάτι στην οδοντιατρική 

οµάδα εργασίας ο οποίος ενισχύει την αποτελεσµατικότητα του οδοντιάτρου 

στην παροχή οδοντιατρικών υπηρεσιών και αυξάνει την παραγωγικότητα του 
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γραφείου (American medical association, 1997). Όµως αντίθετα µε αλλά 

κράτη όπου οι βοηθοί είναι παρόντες στα περισσότερα οδοντιατρεία,  σε 

έρευνα  Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής το 1997, ο αριθµός των οδοντίατρων 

που δουλεύουν χωρίς βοηθό στην Ελλάδα είναι 80%.  (Τσιόγκας,  1998). 

Στις αρµοδιότητες - καθήκοντα του βοηθού οδοντιάτρου  

συµπεριλαµβάνονται : 

• Προετοιµασία των µηχανηµάτων του, εργαλείων και υλικών για την 

εκτέλεση οδοντιατρικών εργασιών. 

• Εξασφάλιση όρων υγιεινής και ατοµικής προστασίας των προσώπων 

που κινούνται στο χώρο του οδοντιατρείου.  

• Βοήθεια προς τον οδοντίατρο κατά τη διάρκεια της οδοντιατρικής 

εξέτασης. 

• Βοήθεια προς τον οδοντίατρο κατά τη διάρκεια της οδοντιατρικής 

πράξης - θεραπείας, αποκατάστασης και επανόρθωσης.  

• Συµµετοχή στη διαδικασία λήψης και εµφάνισης ακτινογραφιών.  

• Καθορισµός συνεντεύξεων και τηλεφωνική επικοινωνία. 

• Έλεγχος διακίνησης αναλώσιµων υλικών - ενηµέρωση αποθήκης 

υλικών.  

• Καταγραφή  στατιστικών  στοιχείων  σχετικά  µε  το  είδος  και  αριθµό 

επεµβάσεων βάσει των οποίων κρίνεται η απόδοση και το τελικό 

αποτέλεσµα του οδοντιατρείου.  

• Αλληλογραφία - δηµόσιες σχέσεις οδοντιατρείου. 

Ο βοηθός εκτός των άλλων καθηκόντων της προετοιµασίας και της 

υποδοχής πιο αναλυτικά στην  συµµετοχή του στην εξέταση και στην 

οδοντιατρική πράξη – θεραπεία βοηθάει τον ιατρό µεταφέροντας του  εργαλεία 

ώστε ο πρώτος να µην µεταφερθεί και να µην αλλάξει την θέση του κατά την 

διάρκεια της οδοντιατρικής πράξης. Έτσι δεν χάνει κατά την διάρκεια της, την 

οπτική επαφή µε την στοµατική κοιλότητα, αλλά ούτε αλλάζει τον τρόπο µε τον 

οποίο  έχει  τοποθετήσει και στηρίζει τα χέρια του στο πρόσωπο του ασθενή. Ο 

βοηθός του µεταφέρει τα εργαλεία απευθείας µέσα στα χέρια του χωρίς ο 

ιατρός να χρειαστεί να ανασηκώσει τους αγκώνες του. Ο βοηθός έχει επίσης 

την λειτουργία του αναρροφητικό εργαλείο και το εργαλείο το οποίο ψεκάζει  

αέρα και µε τα οποία δεν ασχολείται  καθόλου ο οδοντίατρος. Σε ορισµένους 
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σταθµούς εργασίας έχει την λειτουργία ρυθµίσεων της έδρας του ασθενούς 

και του πτυελοδοχείου. 

 

Εικόνα 5. Οι οδοντιατρικές ζώνες εργασίας 

Ο βοηθός δεν κινείται σε όλο τον χώρο του σταθµού εργασίας αλλά 

όπως αυτός χωρίζεται σε ζώνες βάση του ωριαίου συστήµατος, ο βοηθός  

καταλαµβάνει την θέση από 2.00 έως 4.00 και µεταφέρει τα εργαλεία στον ιατρό 

κατά την 4.00 µε 7.00 πάνω από το στήθος του ασθενή και κοντά στο πιγούνι 

του. Η στατική ζώνη είναι για ενδεχόµενο στατικό εξοπλισµό ή κινητό και δεν 

είναι χώρος για µεταφορές εργαλείων ή υλικών.   

3.3. Κλινική µεθοδολογία παραγοµένη από  την 

ιδιοδεκτική αισθητικότητα 

proprioceptive derivation 

Μια άλλη µεθοδολογία παροχής οδοντιατρικών υπηρεσιών η οποία 

εφαρµόστηκε για πρώτη φορά από Ιάπωνες οδοντίατρους, είναι η 

«µεθοδολογία παραγόµενη από την ιδιοδεκτική αισθητικότητα » (Belenky, 1998). 

Η µεθοδολογία αυτή προαπαιτεί την χρήση βοηθού οδοντίατρου όπως και η 

οδοντιατρική των τεσσάρων χειρών και επικεντρώνεται σε στάσεις , κινήσεις, 

τακτικές τις οποίες πρέπει να ακλουθούν οι οδοντίατροι κατά την διάρκεια των 

οδοντιατρικών πράξεων και της εξέτασης. 

 Σκοπός της οδοντιατρικής µεθοδολογίας η οποία  παράγεται 

από την ιδιοδεκτική αισθητικότητα, είναι να επιτευχθεί βελτίωση της υγείας του 

ιατρού και της επίδοσής του, να αυξηθεί η παραγωγικότητά του και η ποιότητα 
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παροχής οδοντιατρικών υπηρεσιών (Thammasat, 2003). Η ιδέα της 

µεθοδολογίας αυτής αναπτύχθηκε από τον ∆ρα. Daryl R. Beach, αµερικανό 

οδοντίατρο που εργάζονταν στην Ιαπωνία.  Βασικός στόχος της µεθοδολογίας 

αυτής είναι να προσφέρει στους ιατρούς µια καλή στάση κατά την εργασία µε 

απόλυτο έλεγχο των ιατρικών εργασιών, µειώνοντας ταυτόχρονα τον κίνδυνο 

για µυοσκελετικούς τραυµατισµούς. 

Η ιδιοδεκτικότητα µας δίνει πληροφορίες για τη θέση µελών του 

σώµατος µας κατά την κίνηση, είναι η ικανότητα του νευρικού συστήµατος να 

επιστρατεύει τις κατάλληλες µυϊκές οµάδες, για να αντιδράσει σε κάθε εξωτερική 

δύναµη.  Η ιδιοδεκτικότητα είναι συχνά συνώνυµη µε την ισορροπία. Με την  

ιδιοδεκτική αισθητικότητας το νευρικό µας σύστηµα είναι ικανό να εκτιµά πώς 

είναι τοποθετηµένο το σώµα και να επεξεργάζεται αυτήν την πληροφορία, έτσι 

ώστε να ελέγξει το σώµα στην επόµενη θέση του (Hayles, 1999). 

Μέσα από σεµινάρια εκµάθησης οι  οδοντίατροι παρακινούνται να 

καθορίσουν µόνοι τους ποια είναι η στάση η οποία είναι η πιο σωστή και 

ανατοµική για τους ίδιους και το πώς να γίνετε η οριοθέτησης των αντικειµένων 

σχετικά µε το ιατρείο, αφού το επιτύχουν αυτό µετά εντάσσουν αυτόν τον 

τρόπο στο κλινικό τους πρόγραµµα. Αυτό γίνεται µέσα από ειδική εκπαίδευση 

του προγράµµατος SATV,  όπου µέσω  µαθηµάτων και βιντεοσκόπησης ο 

µαθητευόµενος καταφέρνει να εργάζεται βάση αυτής της µεθοδολογίας 

έχοντας µια καινούργια στάση κατά την εργασία αυτή την φορά. Μετά τον 

ορισµό του χώρου των εργαλείων και της στάσης του σώµατος οι οδοντίατροι 

µαθαίνουν τεχνικές της µεθοδολογίας αυτής όπως πέντε κινήσεις κατά την 

εξέταση και πρωτοκολλά δέκα βηµάτων σε όλη την συνεδρία. (Dougherty, 

2005). Αυτά είναι προκαθορισµένες κινήσεις που πρέπει να γίνονται κατά την 

διάρκεια µιας συνεδρίας.  
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Εικόνα 6. Τα πέντε βήµατα εξέτασης µε  την µεθοδολογία ιδιοδεκτική αισθητικότητας 

Το σετ των δέκα οδηγιών είναι ένας  οδηγός για βέλτιστη αντίληψη και έλεγχο 

της απόδοσης τους ο οποίος απαρτίζεται από τα παρακάτω βήµατα: 

1. Η σιαγόνα του ασθενή θα πρέπει να διατηρεί στο συγκεκριµένο 

άνοιγµα. 

2. Τα εργαλεία και τα υλικά πρέπει να κρατιούνται  ώστε να χειρίζονται µε 

τον αντίχειρα και τον δείκτη 

3. Τα  εργαλεία και τα υλικά πρέπει να τοποθετούνται µε τέτοιο τρόπο  ώστε 

να βοηθούν την εύκολη πρόσβαση στην εκάστοτε εργασία 

4. Τα  εργαλεία και τα υλικά πρέπει να σταθεροποιούνται µε τον µέσο και 

τις άκρες των έως την µέση των δαχτύλων. 

5. Έλεγχος της στάσης του σώµατος ώστε να καθοριστεί εάν τα βήµατα 1-

4 έχουν επηρεάσει αρνητικά την στάση του σώµατος. Εάν όχι 

µετακίνηση στο βήµα 6. Εάν η στάση έχει αλλάξει , πρέπει να διορθωθεί 

µε περιστροφή του κεφαλιού του ασθενή δεξιά ή αριστερά ή µε την 

κίνηση του οδοντιάτρου ωριαία δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα. 
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6. Έλεγχος διανύσµατος  της εφαρµοζόµενης  δύναµης (άξονας του 

οργάνου ή του υλικού ) για να βεβαιωθεί η ευθυγράµµιση µε το οβελιαίο 

επίπεδο. Εάν είναι απαραίτητο, διόρθωση  µε την περιστροφή του 

κεφαλιού του ασθενή ή  µετακίνηση του οδοντιάτρου σε άλλη ωριαία 

θέση.  

7. Μετακίνηση εργαλείων ή υλικών κοντά στην περιοχή εργασίας 

8. Εφαρµογή απευθείας οπτικής επαφής η έµµεσης  στην περιοχή  

καθήκοντος  

9. Πρόκληση αύξησης της απόδοση για να επιτευχτεί η µέγιστη απόδοση  

10. Εκτέλεση όλων των ενεργειών  για την επίτευξη του προγραµµατισµένου 

αποτελέσµατος. 

3.3.1 Στάση σώµατος  για την  µεθοδολογίας  παραγοµένης  από 

την  ιδιοδεκτική αισθητικότητα. 

Σε αυτήν την  µέθοδο ο ασθενής τοποθετείται σε κάθε περίπτωση σε 

ύπτια θέση και κατά την διάρκεια της εξέτασης αλλά και της θεραπείας. Αντί για 

ρυθµιζόµενη έδρα και φωτισµό χρησιµοποιείται εξοπλισµός µε µικρότερο 

εύρος ρυθµίσεων. 

 

Εικόνα 7.  Η στάση του σώµατος κατά την µεθοδολογία παραγόµενη από την ιδιοδεκτική 

αισθητικότητα 

Η ιδανική στάση κατά τη διάρκεια της εργασίας βάση της 

προσεγγίσεως της παραγόµενης από την  ιδιοδεκτική αισθητικότητα είναι το 

ύψος των αγκώνων να είναι κοντά στο ύφος του κεφαλιού του ασθενή. 

Χρησιµοποιώντας  αυτήν την µέθοδο τα χέρια πρέπει να είναι  κολληµένα στο 

σώµα και χέρια ελαφρώς λυγισµένα. Η πλάτη του ιατρού πρέπει να είναι σε 
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ευθεία, ο λαιµός του είναι ελαφρώς λυγισµένος περίπου 30°  και τα χέρια του 

είναι λυγισµένα το πολύ κατά 60° . Το σωστό ακόµα είναι να υπάρχει ελεύθερος 

χώρος για να µπορεί να κουνά τα πόδια του ελεύθερα. Επιπλέον δεν πρέπει να 

πραγµατοποιείται  µεγάλη κλίση του κορµού ή του αυχένα, οι αναγκαίες  

κινήσεις του κορµού , της µέσης ή των βραχιόνων για να την εξέταση της 

στοµατικής κοιλότητας του ασθενούς δεν πρέπει να ξεπερνούν τις διαστάσεις 

που αναγράφονται στο σχήµα: 

 

Εικόνα 8. Ιδιοδεκτική αισθητικότητα και κινήσεις του σώµατος 

Ο δεξιόχειρας ιατρός θα πρέπει να τοποθετείται ανάµεσα στις ωριαίες 

θέσεις όπως ορίστηκαν από το σχήµα  µεταξύ 10.00 και 12.30 ενώ ο 

αριστερόχειρας ιατρός θα πρέπει να κινείται αντίστοιχα ανάµεσα στις 11.00 και 

2.00 χωρίς η τοποθέτηση του να ενοχλείται από τα εργαλεία του.  

Αν ο ιατρός καθίσει µε τον τρόπο τον οποίο συστήνει η µεθοδολογία 

αυτή, η στοµατική κοιλότητα του ασθενούς τοποθετείται και στρέφεται 

αναλόγως για βοηθάει τον ιατρό να διατηρήσει  την ισορροπηµένη του στάση. 

Ανεπαίσθητες προσαρµογές εκτελούνται κατά την διάρκεια της συνεδρίας 

συµφωνά πάντα µε την µεθοδολογία ώστε οι ιατροί να  µπορούν να 

διατηρήσουν την ισορροπηµένη τους στάση και να είναι ικανοί να δουλέψουν 

µε περισσότερη ακρίβεια και µε λιγότερες σωµατικές και πνευµατικές απαιτήσεις 

(Dougherty, 2005). Χρησιµοποιώντας αυτήν την µεθοδολογία ο ιατρός 

παρακινείται να διατηρεί µια άκαµπτη σχεδόν στάση η οποία δεν αλλάζει 

σχεδόν καθόλου στην διάρκεια της εξέτασης και της θεραπείας, ο ιατρός δεν 

πρέπει να λυγίσει τον κορµό του σε µεγάλο βαθµό  αλλά ούτε τον αυχένα του 

προκειµένου να έχει καλύτερη οπτική επαφή µε την στοµατική κοιλότητα του 
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ασθενούς. Για να επιτύχει καλύτερη οπτική επαφή, περιστρέφει το κεφάλι του 

ασθενούς, ή αλλάζει ωριαίες (σε αναλογία µε την όψη ενός ρολογιού) θέσεις 

γύρω από τον ασθενή διατηρώντας την σωστή στάση πάντα. Εταιρίες 

κατασκευής οδοντιατρικού εξοπλισµού όπως η ιαπωνική Morita σχεδιάζουν 

τον εξοπλισµό τους βάση αυτής της µεθοδολογίας. 

http://www.morita.de/images/Dr_Beach_eng_pdf-1127_1008.pdf. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Σχεδιαστικά κριτήρια 

Σε  αυτό  το  κεφάλαιο,  θα  αναφερθούν όλοι  εκείνοι  οι περιορισµοί,  

κανόνες,  απαιτήσεις και  προδιαγραφές  οι οποίες πρέπει  να  πληρούνται έτσι 

ώστε η διαδικασία της οδοντιατρικής πράξης να θεωρείται ασφαλής. Έπειτα θα 

εισαχθεί ένα κριτήριο που δεν έχει σχέση µε νοµοθετικές ρυθµίσεις αλλά είναι 

προσωπική απαίτηση.  

Γενικότερα πρέπει να αναφερθεί πως στον τοµέα της οδοντιατρικής 

όσον αγορά την οδοντιατρική πράξη και την οδοντιατρική µονάδα κατά την 

διάρκεια της υπάρχουν αρκετές ντιρεκτίβες, νόρµες και προδιαγραφές οι 

οποίες αλλάζουν από χώρα σε χώρα. Παίρνοντας αυτές που ισχύουν στην 

ευρωπαϊκή ένωση τις κατηγοριοποιήσαµε µαζί µε τους περιορισµούς  (α) 

Κριτήριο σύµφωνα µε απαιτήσεις ISO για τον εξοπλισµό (β) Κριτήριο 

ασφάλειας ασθενή / χρήστη εξοπλισµού (γ) Κριτήριο για την προστασία από 

µυοσκελετικoύς τραυµατισµούς. Τα κριτήρια αυτά είναι ένας τρόπος για να 

διερευνήσουµε τι προβλήµατα υπάρχουν στον χώρο του προβλήµατος και να 

προκύψουν θέµατα τα οποία χρίζουν λύσης.  Εκτός από αυτά τα τρία κριτήρια 

προσθέσαµε και ένα διαφορετικό κριτήριο, (δ) το κριτήριο µείωσης του 

αισθήµατος του φόβου του ασθενή που θα αναπτυχτεί παρακάτω.  

4.1.  Κριτήριο σύµφωνο µε πρότυπα ISO, για τον ιατρικό 

εξοπλισµό  και τον χώρο εργασίας   

Σε αυτό το κριτήριο περιλαµβάνονται όλες οι απαιτήσεις οι οποίες θα 

πρέπει να πληροί η οδοντιατρική έδρα προκειµένου να είναι εντός των 

νοµοθεσιών. 

4.1.1  Σχεδιασµός  συστηµάτων εργασίας   

Το ISO 6385:2004 περιλαµβάνει γενικές αρχές που θα πρέπει να 

ακολουθούνται για τον  χώρο αλλά και τον εξοπλισµό της εργασία. Μέσα σε 

αυτόν θα πρέπει να έχουν υπολογιστεί περιορισµοί τους οποίους εµφανίζει το 

ανθρώπινο σώµα σύµφωνα µε το καθήκον το όποιο εκτελεί. Πιο συγκεκριµένα  

το ύψος εργασίας του θα πρέπει να προσαρµόζεται στις σωµατικές διαστάσεις 

χειρίστη και στην εργασία την οποία εκτελείται. Επιπλέον συγκεκριµένες 
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διαστάσεις θα πρέπει να προβλεφθούν για τις κινήσεις των άνω ακρών, των 

ποδιών κτλ.  

Η εργασία πρέπει να σχεδιαστεί µε τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να 

αποφεύγεται η αθέµιτη και υπερβολική τάση σε µύες, αρθρώσεις και 

αναπνευστικό  και κυκλοφορικό σύστηµα. Οι απαιτήσεις σε δύναµη θα πρέπει 

να είναι σε επιτρεπτά όρια. Οι κινήσεις του σώµατος θα πρέπει να ακολουθούν 

µια φυσιολογική ροή. Η στάση του σώµατος  και η κινήσεις του θα πρέπει να 

είναι σε µια εναρµονισµένη κατάσταση.  

4.1.2  Οδοντιατρικός  εξοπλισµός  – οδοντιατρικό unit και  

έδρα.   

Τα ISO 6875:1995 και  7494-1:1995  τα οποία αφορούν  τον 

οδοντιατρικό εξοπλισµό και το unit µε την έδρα, έχουν συγκεκριµένες 

σχεδιαστικές  και γενικές απαιτήσεις για να είναι επιτρεπτές οι συσκευές σε 

χώρες τις ευρωπαϊκής ένωσης. Και στα δυο αναφέρονται απαιτήσεις  για  

γωνίες και οι ακµές των κοµµάτων του συστήµατος τα οποία είναι προσβάσιµα 

από χρήστη ή και τον ασθενή, αυτά θα πρέπει να είναι φινιρισµένα ώστε να 

αποφεύγονται τραυµατισµοί. Επιπλέον τα ISO αναφέρουν πως τα 

αποσπώµενα κοµµάτια των µερών του συστήµατος πρέπει να είναι ικανά να 

καθαρίζονται και να απολυµαίνονται χωρίς να καταστρέφεται η επιφάνεια τους 

µετά από ένα συγκεκριµένο αριθµό επαναλήψεων της διαδικασίας. Αυτό γιατί 

πολλά µέρη µπαίνουν στον κλίβανο αρκετά τακτικά προς αποστείρωση, όπως 

χειρολαβές εργαλείων και πτυελοδοχείο. Τέλος όσον αφορά τις σωληνώσεις 

των οδοντιατρικών εργαλείων της µονάδας, αυτές επισηµαίνεται πως  θα 

πρέπει να αποσπώνται για να  καθαρίζονται και να απολυµαίνονται. 

4.2.  Κριτήριο ασφάλειας  υγείας  του ασθενή  και του  

χρηστή εξοπλισµού  

Σε αυτό το κριτήριο περιλαµβάνονται οι απαραίτητες νοµοθεσίες περί 

ασφάλειας της υγείας του ανοσοποιητικού συστήµατος του ανθρώπου κατά 

την εργασία. Στην ευρωπαϊκή ένωση δίνεται µεγάλη έµφαση στον τοµέα αυτό. 

Επίσης αναφέρονται και οι γενικοί κανόνες για τον έλεγχο διασποράς 

µολύνσεων όπως απαιτούν οι σύγχρονες νοµοθεσίες. 
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4.2.1  Ευρωπαϊκή ντιρεκτίβα για της  ιατρικές  συσκευές  

Σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή ντιρεκτίβα που αφορά τις ιατρικές συσκευές 

και γενικές απαιτήσεις καταγράφονται (MMD, 1993). Οι συσκευές και οι 

διαδικασίες αυτοµατοποίησης πρέπει να σχεδιαστούν µε τέτοιο τρόπο έτσι 

ώστε να ελαχιστοποιούνται  ή και να εξαλείφουν όσο γίνετε δυνατόν τον 

κίνδυνο για  την διασπορά λοιµώξεων  από και προς τον ασθενή και προς 

τρίτους. Ο σχεδιασµός επίσης θα πρέπει να επιτρέπει εύκολους χειρισµούς και 

όπου χρειάζεται να µειώνει την διασπορά από τη συσκευή προς τον ασθενή 

και αµφότερα. Επιπλέον αναφέρεται πως οι συσκευές θα πρέπει να 

σχεδιάζονται µε τρόπο ο όποιος µειώνει ή και εξαλείφει τους κινδύνους 

τραυµατισµού του ασθενή και του χρήστη κατά την επαφή µαζί τους.  

4.2.2  ∆ιασπορά λοιµώξεων 

Κατά την παροχή οδοντιατρικής περίθαλψης, είναι επιτακτική ανάγκη 

και απαραίτητη προϋπόθεση η τήρηση σειράς µέτρων για την πρόληψη της 

διασποράς λοιµώξεων τόσο µεταξύ των ασθενών όσο και µεταξύ του 

προσωπικού του οδοντιατρείου. αποτελεί βασική παράµετρο κατά την παροχή 

οδοντιατρικής περίθαλψης η προστασία της γενικής υγείας των οδοντιατρικών 

ασθενών αλλά και η υγεία του ιατρικού και βοηθητικού προσωπικού που 

υπηρετεί στο χώρο.  

Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης οδοντιατρικών εργασιών υπάρχει 

κίνδυνος µετάδοσης µεγάλης σειράς νοσηµάτων που προκαλούνται από 

µικροβιακά στελέχη. Η µετάδοση στο χώρο του οδοντιατρείου µπορεί να γίνει 

κύρια µέσω της άµεσης επαφής µε σάλιο, αίµα και πιθανά διάφορες άλλες 

εκκρίσεις ή µέσω εργαλείων µολυσµένων ή πληµµελώς απολυµανθέντων και 

αποστειρωθέντων. 

Επιφάνειες, συσκευές, διακόπτες, διατάξεις, χειρολαβές πορτών, λαβές 

συρταριών, βρύσες, λαβές και σωληνώσεις συσκευών που δεν είναι δυνατόν 

να αποστειρωθούν ή να απολυµανθούν, πρέπει να καλύπτονται επιµελώς µε 

κατάλληλα υλικά. πριν την έναρξη της συνεδρίας πρέπει να τηρούνται  γενικές 

αρχές , λήψης εργαλείων, τακτοποίησης ταµπλέτας και προληπτικών µέτρων 
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ασηψίας - αντισηψίας. κατά τη διάρκεια της συνεδρίας πρέπει να τηρούνται  

γενικές αρχές λήψης υλικού.  

4.3.  Κριτήριο για την προστασία από σωρευτικούς  

µυοσκελετικούς   τραυµατισµούς   

Σε αυτό το κριτήριο περιλαµβάνονται οι απαραίτητες αρχές για να µην 

προκύπτουν ΣΜΤ κατά την οδοντιατρική πράξη.  Στα περιεχόµενα του κριτηρίου 

θα περιλαµβάνονται τόσο κανόνες από τον τοµέα της οδοντιατρικής όσο και 

κανόνες από άλλους χώρους εργασίας οι οποίοι παρουσιάζουν  κοινά 

χαρακτηριστικά. 

4.3.1  Εργονοµία και   – αξιολόγηση στατικών στάσεων 

εργασίας .  

Σύµφωνα µε το ISO 11226:2000, ο εργαζόµενος θα πρέπει να κάθεται σε 

µια συµµετρική καθιστή στάση. Το σώµα θα µπορεί να µπροστά κατά 10° – 

20°, αλλά η κάµψη δεξιά και αριστερά θα πρέπει να αποφεύγεται. Το κεφάλι 

µπορεί να λυγίζει µέχρι τις 25° . Για να διατηρήσει µια δυναµική στάση κατά την 

εργασία θα πρέπει να κινείται όσο περισσότερο µπορεί έτσι ώστε να 

εναλλάσσει το φόρτο στους µύες και στην σπονδυλική στήλη.   

4.3.2 Η ισορροπηµένη στάση για κάθε οδοντιατρική 

πράξη 

Για την υιοθέτηση µιας σταθερής στάσης, µέσω της οποίας ο 

οδοντίατρος θα πρέπει να κάθεται συµµετρικά ευθυτενής µε το στήθος ελαφρά 

προς τα εµπρός και προς τα πάνω και µε τους κοιλιακούς µύες ελαφρώς σε 

τάση (strained slightly). Οι ώµοι πρέπει να είναι πάνω από τις αρθρώσεις των 

γοφών. Η εικόνα που ακολουθεί περιγράφει την ενδεικνυόµενη στάση του 

σώµατος κατά την οδοντιατρική πράξη.  
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1 Είναι αναγκαίο να µην χαµηλώνει πολύ το 
κεφάλι πέραν των 25°. 

2 
Η απόσταση µεταξύ της στοµατικής 
κοιλότητας του ασθενή και του ιατρού να 
είναι µεταξύ 30 και 40 cm. 

3 Οι βραχίονες δεν πάρει να έχουν µεγάλη 
απόσταση από το σώµα. 

4 Τα αντιβράχια είναι ελαφρώς ανυψωµένα.  

5 Οι βραχίονες είναι παράλληλοι µε τον 
κορµό του σώµατος η σε ελαφριά κάµψη. 

6 
Ο µηρός και το πίσω µέρος της γάµπας 
του ποδιού πρέπει να σχηµατίζουν µια 
γωνία των 105° -110°. 

7 
Ο µηρός δεν στηρίζεται όλο το βάρος του 
στο κάθισµα παρά στα 2/3 το κάθισµα έχει 
µια µικρή κλίση. 

Εικόνα 9. Η ενδεικνυόµενη στάση του σώµατος 

 

4.3.3 Οι ζώνες  άνεσης  του  ανθρώπινου  σώµατος  

Υπάρχει µια ουδέτερη ζώνη κινήσεων για κάθε συνάρθρωση οστών 

(articulating joint) του σώµατος. Για κάθε ένωση το εύρος κινήσεων είναι 

ορισµένο από κινήσεις οι οποίες δεν απαιτούν µεγάλη µυϊκή δύναµη ή να 

προκαλούν αθέµιτο φόρτο. Ο κίνδυνος για τραυµατισµούς αυξάνεται κάθε 

φορά που η εργασία απαιτεί να εκτελεστούν ενέργειες µε τα µέλη του σώµατος 

έξω από αυτή την ουδέτερη τους ζώνη.  

Το ανθρώπινο σώµα έχει ένα φυσικό εύρος κινήσεων. Οι κινήσεις οι 

οποίες διενεργούνται µέσα σε αυτό το φυσιολογικό εύρος συµβάλουν στην 

καλή κυκλοφορία του αίµατος και στην ευελιξία η οποία οδηγεί σε άνεση και 

παραγωγικότητα. Υπάρχουν 4 διαφορετικές ζώνες στις οποίες το ανθρώπινο 

σώµα µπορεί να διεξάγει κινήσεις όταν είναι καθισµένος ή όρθιος (Scott 

Openshaw και  Erin Taylor,  2006) : 

• Ζώνη 0 (Πράσινη Ζώνη) Προτιµώµενη ζώνη για τις περισσότερες 

κινήσεις, οι αρθρώσεις και οι µύες δέχονται την µικρότερη τάση  
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• Ζώνη 1 (Κίτρινη Ζώνη) Προτιµώµενη ζώνη για τις περισσότερες κινήσεις, 

οι αρθρώσεις και οι µύες δέχονται την µικρότερη τάση 

• Ζώνη 3 (Κόκκινη Ζώνη) Πιο ακραίες θέσεις για τα άκρα του σώµατος , 

ασκείτε παραπάνω τάση σε  αρθρώσεις και  µύες. 

• Ζώνη 4 (περά από την Κόκκινη Ζώνη) Οι πιο ακραίες για τα άκρα του 

σώµατος, θα πρέπει να αποφεύγονται αν είναι δυνατόν  

 
Εικόνα 10. Οι  ζώνες άνεσης για το ανθρώπινο σώµα 

 

Στην Εικόνα 10,  απεικονίζονται το εύρος κινήσεων για το ανθρώπινο 

σώµα. Οι ζώνες 0 (πράσινη) και η Ζώνη 1 (κίτρινη) αποτελούν τις γωνίες 

άνεσης µε την µικρότερη καταπόνηση των αρθρώσεων και των µυών. Αυτές οι 

γωνίες άνεσης ανταποκρίνονται σε κάθε είδους εργασία. Ο πίνακας µε τις 

ακριβείς γωνίες σε αριθµούς παρουσιάζετε στα περιεχόµενα  (Πίνακας 1) 
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4.4. Κριτήριο µείωσης  του αισθήµατος  του φόβου  

Αυτό το κριτήριο είναι ένα κριτήριο που δεν στηρίζεται σε ισχύουσες 

νοµοθεσίες αλλά εισήχθηκε µε σκοπό να ελαττώσει οπτικά και συναισθηµατικά 

συγκεκριµένους φόβους και ανησυχίες τους οποίους αντιµετωπίζει ο ασθενής. 

Σύµφωνα µε έρευνες φαίνεται ότι το 25% στην Αγγλία αισθάνονται φόβο για 

την επίσκεψη σε οδοντίατρο  και γι’ αυτό είτε αναβάλουν είτε καθυστερούν τις 

επισκέψεις (Ladder, 1988). Αυτό δεν είναι παράλογο αν αναλογιστούµε ότι οι 

οδοντιατρικές φοβίες είναι στην 5η θέση των ανάµεσα στους πιο κοινές φοβίες 

(DeJongh et al.,1995).  

4.4.1 Ο   φόβος   µέσω της  αίσθησης  της  όρασης   

Ο φόβος για την οδοντιατρική θεραπεία µπορεί να αυξηθεί  από οπτικά 

ερεθίσµατα  ήχους, µυρωδιές, προηγούµενες εµπειρίες κ.α.  (Stabholz, A et al. 

(1999), Corah et al(1985), Boorin, (1995)). Στον ιστιότοπο Dental Fear Central 

ανακαλύπτουµε πως υπάρχει συγκεκριµένη κατηγορία για την οµάδα φόβου 

από εικόνες, ήχους και οσµές. Μέσα σε αυτήν αναφέρεται πως τα µη φοβικά 

περιβάλλοντα είναι τακτοποιηµένα και δεν έχουν οδοντιατρικά εργαλεία 

εκτεθειµένα σε κοινή θέα. Όσο είναι δυνατόν θα πρέπει να κρύβονται και να 

εµφανίζονται όταν χρειάζονται στην περίπτωση ασθενών µε φοβική 

συµπεριφορά.  Σε άλλον ιστιότοπο γνωστού γερµανικού οδοντιατρικού 

κέντρου Lϋbeck, οι φοβίες από εικόνες, ήχους και οσµές µέσα στο 

οδοντιατρείο είναι στην πρώτη κατηγορία και όπως αναφέρεται είναι αρκετές 

για να δηµιουργήσουν τρόµο και κρίσεις πανικού σε κάποιον που δεν 

αισθάνεται άνετα µέσα στο  οδοντιατρείο. 

4.4.2 Ο  φόβος  για την κλίση της  έδρας   

Συµφωνά µε αυτό το κριτήριο όπως καταγράφηκε και στον χώρο του 

προβλήµατος οι ασθενείς αισθάνονται ανασφάλεια και αµηχανία όταν 

βρίσκονται σε  ύπτια θέση κατά την εργασία. Οι αιτίες οι οποίες φέρνουν τους 

ασθενείς σε αυτήν την κατάσταση θα πρέπει να αντιµετωπίζονται µε τρόπο 

που δεν θα ενοχλούν ούτε τον ασθενή αλλά ούτε θα επηρεάζουν την σωµατική 

υγεία του οδοντιάτρου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Ορισµός του χώρου του προβλήµατος. 

Στο κεφάλαιο αυτό,  αφού αναφέρουµε τα µέρη ενός οδοντιατρικού 

συγκροτήµατος, θα µελετήσουµε τη διαδικασία παροχής των δυο 

οδοντιατρικών πράξεων. Έτσι, αµέσως µετά θα µπορέσουµε, να µελετήσουµε 

λεπτοµερώς το χώρο εργασίας των οδοντιάτρων ώστε να ορίσουµε τον χώρο 

του προβλήµατος.  

5.1. Τα µέρη ενός  οδοντιατρικού συγκροτήµατος . 

Με τον όρο οδοντιατρικό συγκρότηµα  περιγράφουµε το σύνολο µιας 

οδοντιατρική έδρα ασθενή, την οδοντιατρική µονάδα (unit), την ταµπλέτα 

οδοντιάτρου, το ταµπλετάκι του βοηθού οδοντίατρου, το πτυελοδοχείο, τον 

ποδοδιακόπτη και τον προβολέα.  Μαζί µε την οδοντιατρικό συγκρότηµα 

παρέχεται και κάθισµα οδοντίατρου. 

Οι µοντέρνες οδοντιατρικές µονάδες (dental chair unit) έχουν 

κατηγοριοποιηθεί σαν ιατρικές συσκευές υπό την Ευρωπαϊκή Ντιρεκτίβα 

Ιατρικών Συσκευών (EU Medical Devices Directive) συµφωνά µε αυτήν ιατρικές 

συσκευές είναι: οποιοδήποτε µηχάνηµα, εξοπλισµός, συσκευή, υλικό ή άλλου 

είδους αντικείµενο, οπουδήποτε και αν χρησιµοποιείτε µονό του ή σε 

συνδυασµό µε κάποιο άλλο, περιέχει λογισµικό απαραίτητο για σωστή 

εφαρµογή του, προορισµένο από τον κατασκευαστή να για να χρησιµοποιηθεί  

από ανθρώπους για τον σκοπό της διάγνωσης, πρόληψης, 

παρακολούθησης, θεραπεία  ή να αµβλύνει µια ασθένεια (Council Directive,  

1993). 

5.1.1 Το κάθισµα του οδοντιάτρου. 

Το κάθισµα του οδοντίατρου είναι ένα αναπόσπαστο κοµµάτι της 

εργασίας του, Καθισµένος σε αυτό, εργάζεται την περισσότερη η σχεδόν 

ολόκληρη την οδοντιατρική πράξη. Ακόµα και όταν µετακινείται για να πιάσει τα 

εργαλεία χειρός που βρίσκονται µέσα στα συρτάρια γύρω από το 

οδοντιατρικό συγκρότηµα. Αναλόγως τις ρυθµίσεις που θέλει ο οδοντίατρος 

υπάρχουν και οι ανάλογες προτάσεις τις αγοράς. Συνήθως τα καθίσµατα  

έχουν ρυθµίσεις αύξησης και µείωσης ύψους καθώς και αλλαγή γωνίας της 
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πλάτης του καθίσµατος.  Ο οδοντίατρος θα πρέπει να αναζητήσει την λύση η 

οποία του προσφέρει στήριξη και προσαρµοστικότητα  στις περισσότερες 

περιπτώσεις. 

 

Εικόνα 11.  Καθίσµατα οδοντίατρου 

Στην παραπάνω εικόνα παρουσιάζονται καθίσµατα οδοντίατρου της 

αγοράς. Το πρώτο από αυτά  έχει πλάτη µε καµπύλη που ακολουθά την 

καµπύλη της µέσης και το κάθισµα είναι µε υπό γωνία σε κλίση 110°. Το 

δεύτερο  κάθισµα  είναι  της εταιρείας Morita  και είναι ειδικό για ιδιοδεκτική 

αισθητικότητα. Τέλος ακολουθεί  κάθισµα µε στήριξη στους αγκώνες µε 

µαξιλαράκια τα όποια ακολουθούν και τους  στηρίζουν  

5.1.2 Η οδοντιατρική έδρα ασθενούς . 

Η οδοντιατρική έδρα είναι το κόµµατοι του οδοντιατρικού 

συγκροτήµατος όπου θα καθίσει ο ασθενής – πελάτης του οδοντίατρου 

προκειµένου να θεραπευτεί. Είναι σχεδιασµένη ώστε να προσαρµόζεται σε 

ύψος και γωνία έτσι ώστε ο οδοντίατρος να έχει την µεγίστη οπτική επαφή µε 

την στοµατική κοιλότητα του ασθενούς του. Η πλάτη της έδρας του ασθενή 

µπορεί να έρθει σε διαφορές κλίσεις αναλόγως την εργασία την οποία κάνει ο 

οδοντίατρος στην άνω ή κάτω σιαγόνα. Η εργασία στην άνω σιαγόνα απαιτεί 

πιο οριζόντιες γωνίες στην πλάτη της έδρας. Η έδρα έχει επίσης ανύψωση και  

κάθοδο του καθίσµατος ώστε να προσαρµόζεται στο ύψος του οδοντίατρου 

και ανά άρχετε πιο κοντά σε αυτόν το επίπεδο εργασίας.  
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Εικόνα 12. Οδοντιατρική έδρα ασθενούς 

 

Το ερεισικέφαλο της έδρας είναι ανεξάρτητο από την πλάτη µε κινήσεις 

χειρισµού για προσαρµογή του στο κεφάλι του ασθενή. Η ιδία η έδρα  

περισσότερες φορές λείες επιφανείς για να καθαρίζεται εύκολα και να 

απολυµαίνετε  

5.1.3 Η οδοντιατρική µονάδα (unit). 

Το οδοντιατρικό unit είναι το κεντρικό κοµµάτι του συγκροτήµατος 

όπου περιέχει τον αεροσυµπιεστή για τα εργαλεία.  Μέσω αυτού γίνεται η 

παροχή νερού και ενσωµατώνει όλες τις καλωδιώσεις παροχής ρεύµατος. 

Πάνω του συνήθως ενσωµατώνονται το πτυελοδοχείο, η ταµπλέτα του 

οδοντίατρου και ο προβολέας. Αναλόγως τον κατασκευαστή και το προϊόν 

του, το unit  µπορεί ακόµα συγκρατεί την οδοντιατρική έδρα.  

 

Εικόνα 13. Οδοντιατρική µονάδα µε στηριγµένα πάνω της οδοντιατρική ταµπλέτα οδοντίατρου 

και προβολέα. 
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5.1.4 Ταµπλέτα εργαλείων οδοντιάτρου .  

Στην ταµπλέτα του οδοντίατρου στηρίζονται τα ηλεκτρικά οδοντιατρικά 

εργαλεία, Επιπλέον ως προς την σύνδεση των εργαλείων διακρίνονται σε αυτές 

που έχουν τα κορδόνια  παροχής νερού - αέρα  κρεµαστά και σε αυτές που δεν 

τα έχουν. Επίσης πολλές από τις ταµπλέτας της αγοράς χρησιµοποιούν ένα 

µέρους τους για να ακουµπούν οι οδοντίατροι τα υλικά και τα εργαλεία χειρός 

ή έχουν επιπλέον κοµµάτια για τον λόγο αυτό. Το πάνελ της ταµπλέτας 

περιλαµβάνει  ρυθµίσεις για τα εργαλεία αλλά και για τα υπόλοιπα µέρη του 

συγκροτήµατος. Οι βασικές ρυθµίσεις αφορούν την ρύθµιση πίεσης  αέρα και 

νερού των εργαλείων και τον έλεγχο κινήσεως της έδρας (εµπρός ή πίσω 

κίνηση του καθίσµατος, εµπρός ή πίσω κίνηση της πλάτης). 

 

Εικόνα 14. Ταµπλέτα στηριγµένη σε βραχίονα  χωρίς κρεµαστά κορδόνια και µε κρεµαστά και 

ταµπλέτα σε καροτσάκι χωρίς κρεµαστά κορδόνια. 

Οι ταµπλέτες που κυκλοφορούν στην αγορά διακρίνονται σε  

τροχήλατες και σε επί βραχίονα. Οι τροχήλατες δίνουν την δυνατότητα στον 

οδοντίατρο να την κινεί µακριά από τον ασθενή. Οι ταµπλέτες επί βραχίονα 

µπορούν να στηρίζονται πάνω στο unit και ακολουθούν την άνοδο και την 

κάθοδο της έδρας καθώς και κινούνται δεξιά αριστερά σε οριζόντιο επίπεδο και 

άνω κάτω σε κατακόρυφο επίπεδο. Εναλλακτικά ανάλογος τον χώρο του 

οδοντιατρείου τοποθετείται σε τοίχο πάτωµα ή  στην οροφή  
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Εικόνα 15. Τα  εργαλεία της ταµπλέτας του οδοντίατρου 

Για τα εργαλεία υπάρχουν 5 γραµµές στις οποίες ο οδοντίατρος 

επιλεγεί στη παραγγελία της πια εργαλεία θα έχει. Τα εργαλεία που συνήθως 

φέρουν οι ταµπλέτες είναι ένα µικροµότορ, µια αερότουρ,  ένα πιεζοηλεκτρικό 

ξέστρο και την αερο-υδροσυριγκα.   

5.1.5  Ταµπλετάκι  βοηθού 

Το ταµπλετάκι  βοηθού όπως και η οδοντιατρική ταµπλέτα 

περιλαµβάνει µια σειρά εργαλείων και ένα πάνελ ρυθµίσεων.  Καθώς στην 

Ελλάδα,  οι οδοντίατροι στην πλειοψηφία τους δουλεύουν µονοί τους χωρίς 

βοηθό, το πάνελ χρησιµεύει  σε αυτούς µονό για ρυθµίσεις που εάν δεν φθάνει  

στην δική του ταµπλέτα και για να παίρνει από αυτό το εργαλείο αναρρόφησης 

ή της χειρουργικής αναρρόφησης από την βάση ακροφισίων. Υπάρχουν 

παρόλα αυτά και unit που δεν φέρουν ταµπλετάκι βοηθού αλλά είναι µόνο 

βάση στήριξης των ακροφισίων αναλόγως την εταιρεία και την προτίµηση του 

οδοντίατρου.  

 

 

Εικόνα 16. Ταµπλετάκια βοηθού 
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5.1.6 Ποδοδιακόπτης  

Οι ποδοδιακόπτες είναι χειριστήρια της ταχύτητας των ηλεκτρικών 

εργαλείων τα οποία αναλόγως την µονάδα διαφέρουν σε λειτουργίες. 

Συνήθως έχουν και  ρυθµίσεις για την αλλαγή ύψους της έδρας  και αλλαγή 

γωνίας της πλάτης της έδρας του ασθενή.  Σε πολλές προτάσεις της αγοράς 

είναι ασύρµατοι για περισσότερη ευελιξία ενώ άλλοι είναι µε καλώδιο. 

 

Εικόνα 17. Ποδοδιακόπτες 

 

Μερικοί ποδοδιακόπτες έχουν πολλές λειτουργίες πάνω τους καθώς 

εξασφαλίζουν µε αυτόν τον τρόπο το ότι ο ιατρός δεν θα χρησιµοποιεί κουµπιά 

από την ταµπλέτα του ή το πάνελ του βοηθού και µετά να έλθει σε επαφή µε 

την στοµατική κοιλότητα του ασθενή και να του µεταφέρει µικρόβια (έλεγχος 

µολύνσεων). Έτσι µπορεί να έχουν διακόπτες για το άνοιγµα / κλείσιµο του 

προβολέα , περιστροφή πτυελοδοχείου κουδούνι εξώπορτας ιατρείου κ.α. 

5.1.7 Πτυελοδοχείο  

Στο πτυελοδοχείο ο ασθενείς πτύει σε συγκεκριµένες στιγµές κατά την 

διάρκεια της θεραπείας. Σε αυτή τη χρονική στιγµή η θεραπεία σταµατά για 

λίγο. Ο οδοντίατρος κάνει ένα πολύ µικρό διάλειµµα και συνεχίζει την θεραπεία. 

Συνήθως στα περισσότερα συγκροτήµατα, τα πτυελοδοχεία είναι 

κατασκευασµένα  µε τέτοιο τρόπο ώστε να περιστρέφονται καθώς ο ασθενής 

ανασηκώνεται για να πτύσσει. Ένα ποτηράκι που γεµίζει µε νερό βρίσκεται 

κοντά στο πτυελοδοχείο ώστε ο ασθενή να κάνει πλύση του στόµατος πριν 

πτύσσει. Για περισσότερη υγιεινή το πτυελοδοχείο αποσπάται και καθαρίζεται.  
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Εικόνα 18. Πτυελοδοχεία αποσπώµενο, γυάλινο και επισµαλτωµένο. 

5.1.8 Προβολέας   

Ο γιατρός προκειµένου να έχει επαρκή φωτισµό και να τον εστιάζει 

στην στοµατική κοιλότητα του ασθενούς χρησιµοποιεί έναν προβολέα ο 

οποίος έχει δυνατότητες περιστροφής και κίνησης σε τρεις διαστάσεις.  

 

Εικόνα 19. Προβολέας επί  βραχίονα. 

Ο προβολέας αυτός θα πρέπει να κατευθύνει το φως οµοιόµορφα σε 

όλα τα επίπεδα έντασης. Συνήθως τοποθετείται επί σπαστού βραχίονα και 

ακολουθεί την κίνηση της έδρας πάνω και κάτω. Εναλλακτικά ανάλογος τον 

χώρο του οδοντιατρείου τοποθετείται σε τοίχο πάτωµα η σε οροφή. Έχει 

λειτουργίες αύξησης και µείωσης έντασης της φωτεινής δέσµης και διακόπτη 

για να ανοίγει και να κλείνει.  

5.2. Συνεντεύξεις  και καταγραφή της  δουλειάς  του 

οδοντίατρου 

Κατά την διάρκεια της έρευνας κρίθηκε απαραίτητο να έρθουµε σε 

επαφή µε τους οδοντιάτρους προκειµένου να ενηµερωθούµε για τον τρόπο και 

οποίο εργάζονται στις συγκεκριµένες οδοντιατρικές πράξεις. Έπειτα χρειάστηκε 

να παρακολουθήσουµε και να καταγράψουµε µε ψηφιακή κάµερα και τις δυο 
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συνεδρίες µε τις οποίες ασχολείται η παρούσα διπλωµατική προκειµένου να 

µελετηθούν και να βγουν κατευθύνσεις για την πρόταση σχεδιασµού.  

5.2.1 Συνεντεύξεις  

Κατά την διάρκεια των συνεντεύξεων έγιναν επισκέψεις σε οδοντιατρεία 

ελευθέρων επαγγελµατιών αφού πρώτα είχαν ενηµερωθεί για το περιεχόµενο 

της διπλωµατικής. Συνολικά 10 οδοντίατροι ερωτήθηκαν σε Αθηνά και Σύρο για 

τον τρόπο τον οποίο εργάζονται. Μέσα από τις συνεντεύξεις έγιναν κατανοητά 

τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν στις συγκεκριµένες οδοντιατρικές πράξεις 

αλλά και κατανοήθηκε ο χώρος του προβλήµατος για τον οποίο θα 

σχεδιάσουµε.  

Όπως ήταν αναµενόµενο και από τα στατιστικά στοιχεία η πλειοψηφία 

των οδοντιάτρων, δηλαδή  9 στους 10 εργάζονταν χωρίς βοηθό. Οι  2 εκ των 

10 εργάζονταν όρθιοι. Όλοι οι οδοντίατροι κατά την διάρκεια του 

σφραγίσµατος ή του καθαρισµού δεν είχαν τον ασθενή σε ύπτια θέση αλλά σε 

«καθιστή» θέση από 45 - 10 µοίρες αναλόγως την γνάθο του ασθενούς την 

οποία εργάζονται και την γωνία την οποία είχαν συνηθίσει να εργάζονται. Όταν 

ερωτηθήκαν για ποιόν λόγο δεν ξαπλώνουν τον ασθενή κατά την συνεδρία, 

απάντησαν πως ο πελάτης δύσκολα δέχεται µία τέτοια θέση. Όλοι γνώριζαν 

ποια είναι η σωστή στάση του σώµατος κατά την οδοντιατρική πράξη αλλά 

δεν την εφάρµοζαν η δεν καταλάβαιναν ότι λαµβάνουν επικίνδυνες στάσεις για 

πρόκληση ΣΜΤ. 

5.2.2 Ψηφιακή καταγραφή των συνεδριών. 

Προκειµένου να αντιληφθούµε ακόµη καλύτερα την εργασία του 

οδοντίατρου ήταν αναγκαίο να βιντεοσκοπήσουµε τις οδοντιατρικές πράξεις 

για τις οποίες καλούµαστε να σχεδιάσουµε. Η βιντεοσκόπηση αυτή θα φάνει 

αρκετά χρήσιµη αργότερα κατά την αξιολόγηση σωµατικού φόρτου  εργασίας 

του. Μετά µε την συγκατάθεση οδοντιάτρου και των ασθενών, καταγράψαµε 

µε ψηφιακές κάµερες από δυο διαφορετικές οπτικές γωνιές δυο οδοντίατρους 

για κάθε µια οδοντιατρική πράξη. Συνολικά καταγράφηκαν 4 οδοντιατρικές 

πράξεις, δυο  καθαρισµοί διάρκειας 25 - 35 λεπτών και δυο σφραγίσµατα 35 – 

45 λεπτών σε 4 διαφορετικούς ασθενείς. Και οι δυο οδοντίατροι χειρίζονταν τα 
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εργαλεία της ταµπλέτας µε το δεξί χέρι και το κάτοπτρο µε το αριστερό, ενώ 

εργαζόντουσαν µε διαφορετικές κλίσεις της πλάτης της  οδοντιατρικής έδρας.  

Επιπλέον και οι δυο οδοντίατροι παρατηρηθήκαν όπως αναµενόταν  

και από την βιβλιογραφία να έχουν συµφωνα µε τις παρακταω εικόνες: 

  

Αγκώνες ανασηκωµένους για αρκετό χρόνο πάνω από το µέτωπο του 

ασθενούς σε µεγάλη γωνία επαγωγής αντιβραχίων. 

  

Τον  αυχένας σε µεγάλη γωνία κάµψης 

    

Ασύµµετρη κάµψη κορµού 
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Ασύµµετρη κάµψη κορµού  και αυχένα, ανασηκωµένοι βραχίονες. 

5.3. Ανάλυση του καθήκοντος  σε  επιµέρους  φάσεις  

εργασίας  

Σε αυτή την ενότητα, θα περιγράψουµε  τις φάσεις  της  γενικής 

οδοντιατρικής πράξης που ακολουθείτε σε κάθε οδοντιατρική συνεδρία. Από 

την είσοδο του ασθενή - πελάτη στο γραφείο του οδοντίατρου έως το τέλος 

της συνεδρίας τους. Τα δεδοµένα που παρουσιάζονται προσήλθαν από την 

ψηφιακή καταγραφή αλλά και από την µετέπειτα συνέντευξη µε τον ιατρό.  

Όπως µπορούµε να διακρίνουµε και σχήµα της Εικόνα 20, η συνεδρία 

χωρίζεται σε 12 φάσεις: 

 

Εικόνα 20. Ανάλυση καθήκοντος  της οδοντιατρικής συνεδρίας 



 55

 

Η συνεδρία ξεκινά µε την όπως φαίνετε µε την (1) Υποδοχή του πελάτη, 

στην συνέχεια, (2) Ο πελάτης κάθεται στην οδοντιατρική έδρα, έπειτα (3) Ο 

οδοντίατρος φορά ιατρικά γάντια, µάσκα παίρνοντας τα απαραίτητα µέτρα 

για την προφύλαξη του αλλά και του ασθενή, από µολύνσεις εν συνεχεία (4) Ο 

οδοντίατρος κάθεται στο κάθισµα του, µετά (5) Ο οδοντίατρος ρυθµίζει τον 

εξοπλισµό του οδοντιατρικού συγκροτήµατος (φωτισµού, ρύθµιση της έδρας 

του ασθενή και του καθίσµατός του) µετά έχουµε  (6) Εξέταση της στοµατικής 

κοιλότητας του ασθενή, εν συνεχεία περνά στην (7) Ρύθµιση  ταµπλέτας, (8) Ο 

οδοντίατρος επανατοποθετείται γύρω από τον ασθενή, (9) Πιθανή 

επαναρύθµιση φωτισµού, καρέκλας ασθενούς και του καθίσµατός του, (10) 

Θεραπεία (Αποτελείται από σειρά κινήσεων και ενεργειών οι οποίες απαιτούν 

το µεγαλύτερο χρόνο της), (11) Ολοκλήρωση συνεδρίας, (12) Ο ιατρός 

σηκώνεται από το κάθισµα του και ο ασθενής από την οδοντιατρική έδρα. 

Οι φάσεις εργασίας λοιπόν οι οποίες απευθύνονται στον ιατρό και 

είναι υπεύθυνες για τις ΣΜΤ είναι οι φάσεις εργασίας από (4) Ο οδοντίατρος 

κάθεται στο κάθισµα του έως και  την  (10) Θεραπεία, οι φάσεις αυτές 

αποτελούν και τον χώρο του προβλήµατος µε τον όποιο και θα ασχοληθούµε. 

5.4. Ιεραρχική ανάλυση καθήκοντος  

Αφού µελετήθηκαν τα διάφορα τµήµατα που συνθέτουν το χώρο του 

προβλήµατος και εξηγήθηκε ο τρόπος καταγραφής, µπορούµε να περάσουµε 

στη λεπτοµερή ανάλυση των φάσεων εργασίας, που αφορούν  την περεταίρω 

ανάλυση των βηµάτων της συνεδρίας. Τα βήµατα όπως καταφρόνησαν από 

την ψηφιακή κάµερα, συζητηθήκαν µε τον οδοντίατρο για την ορθότητά τους 

προκειµένου να χωριστούν σε καθήκοντα και υποκαθήκοντα. Αφού έγινε αυτό 

παρουσιάζονται στις παρακάτω εικόνες σχηµάτων ως διαγράµµατα 

ιεραρχικής ανάλυσης καθηκόντων.  

5.4.1 Καθαρισµός   

Ο καθαρισµός δοντιών περιλαµβάνει τα παρακάτω καθήκοντα όπως 

εµφανίζονται στις εικόνες των διαγραµµάτων ιεραρχικής ανάλυσης 

καθήκοντος.  
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0. Καθαρισµός

Σχέδιο 0: Εκτέλεση 1,2,3

Αν χρειάζεται 4,5,6

1. Προετοιµασία
εξοπλισµού

2. Εξέταση
δοντιού

3. Αφαίρεση
τρυγιάς

1.1 Ρύθµιση
εργαλείων

1.2 Ρύθµιση
φωτισµού

Σχέδιο 1: Εκτέλεση 1.1,1.2,1.3

Σχέδιο 2: Εκτέλεση 2.1,2.2,2.3

2.1 Οπτικός έλεγχος
δοντιών µε
κάτοπτρο

2.2   Μέτρηση βάθους
θύλακος
δοντιού

Σχέδιο 3: Εκτέλεση 3.1,3.2,3.3,3.4

1.3 Ρύθµιση
εξοπλισµού

2.2   Ακτινογραφία
δοντιού

3.1 Αφαίρεση µεγάλων
εναποθέσεων µε
εργαλείο ultrasonic. 

3.2 Αφαίρεση µικρών
εναποθέσεων µε
ξέστρο χειρός

3.4 Η διαδικασία
διακόπτεται, ο ασθενής
πτύει

3.3 Tα εναποµένοντα
εναποθέµατα
αποµακρύνονται µε τη
σιελαντία

 

Σχέδιο 0: Εκτέλεση 1,2,3

Αν χρειάζεται 4,5,6

4. Φθορίωση 5, Σοδοβολή 6. Στίλβωση - Λείανση

4.2 Αναµονή 4-5 
λεπτά, για να
δράσει το
φθόριο.

4.1 Τοποθέτηση πλαστικών
δισκαρίων τα οποία
περιέχουν ειδικό ζελέ
φθορίου για τα δόντια.

4.3 Αφαίρεση
θηκών
ειδικού ζελέ

Σχέδιο 4: Αν 4 αποφευχθεί, τότε έξοδος
Αλλιώς Εκτέλεση 4.1, 4.2, 4.3 

6.1 Αποµάκρυνση
επιφανειακών λεκέδων
µε βουρτσάκια

6.2 Αποµάκρυνση µε ειδική
πάστα ή
περιστρεφόµενες
λαστιχένιες κεφαλές

Σχέδιο 4: Εκτέλεση 5.1, 5.2,
Αναλόγως την περίπτωση

0. Καθαρισµός

 

 

Εικόνα 21. Ιεραρχική ανάλυση του καθήκοντος του καθαρισµού δοντιών 

Για τον καθαρισµό έχουµε τα εξής καθήκοντα : (7.1) Προετοιµασία 

βασικού εξοπλισµού (7.2) Οπτικός έλεγχος δοντιών (7.3) Αφαίρεση τρυγίας 

(7.4) Φθορίωση (7.5) Στίλβωση-Λείανση. Το καθήκον 7.1 χωρίζεται στα 

υποκαθήκοντα : (7.1.1) Ετοιµασία εργαλείων (κάτοπτρο, ανιχνευτήρας, 

ξέστρο),  (7.1.2) Ρύθµιση φωτισµού, (7.1.3) Ρύθµιση καθίσµατος και 

οδοντιατρικής έδρας. Το καθήκον 7.2 χωρίζεται στα υποκαθήκοντα : (7.2.1) 

Οπτικός έλεγχος δοντιών, (7.2.2) Μέτρηση βάθους θύλακος, (7.2.3)  

Ακτινογραφία δοντιού. Το καθήκον 7.3 χωρίζεται στα υποκαθήκοντα : (7.3.1) 

Αφαίρεση µεγάλων εναποθέσεων πλάκας, (7.3.2) Αφαίρεση µικρών 

εναποθέσεων µε ξέστρο χειρός, (7.3.3) Αποµάκρυνση εναποµεινάντων 
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εναποθέµατων µε αναρροφητικό εργαλείο, (7.3.4) ∆ιακοπή διαδικασίας για να 

πτύσει ο  ασθενής. Το καθήκον 7.4 χωρίζεται στα υποκαθήκοντα : (7.4.1) 

Τοποθέτηση πλαστικών δισκαρίων στα δόντια τα οποία  περιέχουν  ειδικό ζελέ 

φθορίου, (7.4.2)  Αναµονή 4-5 λεπτά, για να δράσει το φθόριο, (7.4.3) 

Αφαίρεση θηκών ειδικού ζελέ. Το καθήκον 7.5 δεν  χωρίζεται σε υποκαθήκοντα.  

Το  καθήκον 7.6 χωρίζεται στα παρακάτω υποκαθηκοντα (7.6.1)  

Αποµάκρυνση επιφανειακών λεκέδων µε ειδικά βουρτσάκια (7.6.2) 

Αποµάκρυνση υπολειµµάτων  µε ειδική πάστα ή ειδικά περιστρεφόµενα 

πλαστικά βουρτσάκια.  

5.4.2 Σφραγίσµατα αµαλγάµατος  

Τα σφραγίσµατα αµαλγάµατος περιλαµβάνουν τα παρακάτω 

καθήκοντα όπως εµφανίζονται στις εικόνες των σχηµάτων διαγραµµάτων 

ιεραρχικής ανάλυσης καθήκοντος.   

 

0. Σφράγισµα αµαλγάµατος

Σχέδιο 0: Εκτέλεση 1,2,34,5,6,7,8

1. Προετοιµασία
εξοπλισµού

2. Εξέταση
δοντιού

3. Αφαίρεση
τρυγιάς

1.1 Ρύθµιση
εργαλείων

1.2 Ρύθµιση
φωτισµού

Σχέδιο 1: Εκτέλεση 1.1,1.2,1.3

Σχέδιο 2: Εκτέλεση 2.1,2.2

2.1 Οπτικός έλεγχος
δοντιών µε
κατόπτρο

2.2   Μέτρηση βάθους
πλάκας ς του
δοντιού

3.1 Αφαίρεση
µεγάλων
εναποθέσεων µε
ultrasonic. 

3.2 Αφαίρεση µικρών
εναποθέσεων µε
ξέστρο χειρός

3.4. Η διαδικασία
διακόπτεται, ο
ασθενής πτύει

Σχέδιο 3: Εκτέλεση 3.1,3.2,3.3, 3.4

1.3 Ρύθµιση
εξοπλισµο
ύ

4. Εφαρµογή
αναισθητικου

4.1. Εφαρµογή
βαµβακιού µε
λαβίδα ανάµεσα
στα ούλα του
δοντιού

4.2. Εισαγωγή
αναισθητικού µε
σύριγγα στο ούλο
του δοντιού

3.3 Tα εναποµένοντα
εναποθέµατα
αποµακρύνονται µε τη
σιελαντία

Σχέδιο 4: Εκτέλεση 4.1,4.2

5. Τρόχισµα
δοντιού

5.1 Τρόχισµα
δοντιού µε
αρερότουρ.

5.2 Εφαρµογή
αεραντλίας
αποµάκρυνση
υπολειµµάτων

Σχέδιο 1: Εκτέλεση

Αν χρειάζεται

8.1 Τρόχισµα
µικροµότορ
την
αµαλγάµατος

Εικόνα 22. . Ιεραρχική ανάλυση του καθήκοντος του σφραγίσµατος αµαλγάµατος 

 

Για τα σφραγίσµατα αµαλγάµατος έχουµε τα εξής καθήκοντα: 
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 (7.1) Προετοιµασία βασικού εξοπλισµού, (7.2) Εξέταση του δοντιού, 

(7.3) Αφαίρεση πλάκας, (7.4) Εφαρµογή αναισθητικού, (7.5) Τρόχισµα δοντιού, 

(7.6) Ετοιµασία αµαλγάµατος, (7.7) Εφαρµογή αµαλγάµατος, (7.8) Τρόχισµα 

και λείανση αµαλγάµατος (7.9) Λείανση αµαλγάµατος σε επόµενη συνεδρία. 

Το καθήκον 7.1 χωρίζεται στα υποκαθήκοντα: (7.1.1) Ετοιµασία εργαλείων, 

(κάτοπτρο, ανιχνευτήρας, ξέστρο), (7.1.2) Ρύθµιση φωτισµού, (7.1.3) Ρύθµιση 

καθίσµατος και οδοντιατρικής έδρας. Το καθήκον 7.2 χωρίζεται στα 

υποκαθήκοντα: (7.2.1) Οπτικός έλεγχος δοντιών, χρήση κατόπτρου, (7.2.2) 

Μέτρηση βάθους της πλάκας. Το καθήκον 7.3 χωρίζεται στα υποκαθήκοντα: 

(7.3.1) Αφαίρεση µεγάλων εναποθέσεων µε εργαλείο ultrasonic, (7.3.2) 

Αφαίρεση µικρών εναποθέσεων µε ξέστρο χειρός, (7.3.3) Τα εναποθέµατα 

αποµακρύνονται µε την σιελαντλία, (7.3.4) ∆ιακοπή διαδικασίας για να πτύσει ο 

ασθενής. Το καθήκον 7.4 χωρίζεται στα υποκαθήκοντα: (7.4.1) Εφαρµογή 

βαµβακιού µε λαβίδα ανάµεσα στα ούλα του δοντιού (7.4.2) Εισαγωγή 

αναισθητικού µε σύριγγα στο ούλο του δοντιού. Το καθήκον 7.5 χωρίζεται στα 

υποκαθήκοντα: (7.5.1) Τρόχισµα δοντιού µε αρερότουρ. Η οπτική επαφή 

υποβοηθάτε από το κάτοπτρο µε το άλλο χέρι Η ταχύτητα τροχίσµατος 

ελέγχεται µε ποδοδιακόπτη), (7.5.2) Εφαρµογή σιελαντλίας για αποµάκρυνση 

υπολειµµάτων , (7.5.3) Καθαρισµός µε φυσητήρας νερού-αέρα στα σηµεία 

που έχουν συσσωρευτεί κατάλοιπα, (7.5.4) Χρήση ξέστρου χειρός. Το καθήκον 

7.6 δεν χωρίζεται σε υποκαθήκοντα. Το καθήκον 7.7 χωρίζεται στα 

υποκαθήκοντα: (7.7.1) Σταδιακή τοποθέτηση του µίγµατος αµαλγάµατος στο 

δόντι, (7.7.2) Συµπύκνωση υλικού µε εργαλεία χειρός , (7.7.3) ∆ιακοπή 

διαδικασίας για να πτύσσει ο ασθενής. Το καθήκον 7.8 χωρίζεται στα 

υποκαθήκοντα: (7.8.1) Τρόχισµα µε µικροµότορ για την διαµόρφωση του  

αµαλγάµατος,  (Η ροπή ελέγχεται από τον  ποδοδιακόπτη), (7.8.2) Καθαρισµός 

µε τον φυσητήρα νερού - αέρα στα σηµεία που έχουν συσσωρευτεί κατάλοιπα, 

(7.8.3) Εφαρµογή σιελαντλίας για αποµάκρυνση υποδηµάτων, (7.8.4) Έλεγχος 

σύγκλησης (7.8.5) Ολοκλήρωση εργασίας ο ασθενής πτύει. Το καθήκον 7.9 

δεν χωρίζεται σε υποκαθήκοντα.  

5.5. Αξιολόγηση σωµατικού φόρτου εργασίας  

Όπως  αναφέρθηκε και στην υπουλότητα 4.4.2 θα χρειαστεί µια 

ανάλυση του σωµατικού φόρτου εργασίας προκειµένου να κρίνουµε αν οι 
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οδοντιατρικές πράξεις που καταγράψαµε είναι επικίνδυνες σε τέτοιο βαθµό 

ώστε να χρειάζονται ανασχεδιασµό. Αυτή η µελέτη θα µας χρειαστεί και 

αργότερα στην αξιολόγηση της προτεινόµενης λύσης και στην ενίσχυση των 

επιχειρηµατολογίας, 

Στον κλάδο της εργονοµίας, έχει αναπτυχθεί ένας τοµέας που σχετίζεται 

µε την καταγραφή και αξιολόγηση των αιτιών που ευθύνονται για τη 

δηµιουργία µυοσκελετικών προβληµάτων. Η µέθοδος RULA αναπτύχθηκε από 

τους Mc Atamney και Corlett (1993). Η RULA (Rapid Upper Limb Assessment ) 

αξιολογεί τις στάσεις, δυνάµεις και δραστηριότητες των µυών που συµβάλλουν 

στην εµφάνιση προβληµάτων γνωστών στη διεθνή βιβλιογραφία µε το όνοµα 

Upper Limb Disorders – ULD (προσβολές των άκρων). 

Οι διάφορες στάσεις που λαµβάνουν οι εργαζόµενοι κατά την εργασία 

τους. Η βιντεοσκόπηση ή η φωτογράφιση των στάσεων αυτών είναι όπως θα 

φανεί στη συνέχεια πολύ χρήσιµη. Κάθε στάση αξιολογείται µε τον τρόπο που 

φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.  

 

Εικόνα 23. Τα βήµατα της και οι πινάκες αξιολόγησης της µεθόδου RULA 

Σε µία πρώτη φάση, αποδίδονται οι κατάλληλοι βαθµοί εξετάζοντας τις 

στάσεις που λαµβάνουν οι βραχίονες, τα αντιβράχια και οι καρποί του 
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εργαζοµένου, (βήµατα 1 ως 4). Στη συνέχεια, µε τη χρήση του Πίνακα Α (Εικόνα 

23) εξάγεται µια βαθµολογία για τα άνω άκρα, (βήµα 5). Στο βαθµό αυτό 

προστίθενται οι βαθµοί για τη χρήση των µυών και την εξάσκηση δύναµης από 

τα άνω άκρα, (βήµατα 6 και 7). Έτσι εξάγεται η συνολική βαθµολογία των άνω 

άκρων, (βήµα 8). Πρέπει να σηµειωθεί ότι υπολογίζεται η συνολική βαθµολογία 

ξεχωριστά για το δεξί και το αριστερό άνω άκρο, και κρατείται για τη συνέχεια, 

(βήµα 15) ο µεγαλύτερος από τους δύο. 

Σε µια δεύτερη φάση, βαθµολογούνται οι στάσεις του λαιµού, του 

κορµού και των κάτω άκρων, (βήµατα 9, 10 και 11). Με τη βοήθεια του Πίνακα Β 

(Εικόνα 23), υπολογίζεται µια βαθµολογία για τα τρία αυτά µέλη του σώµατος 

(βήµα 12). Στο βαθµό αυτό προστίθενται ή αφαιρούνται βαθµοί για τη χρήση 

των µυών και την εξάσκηση δύναµης [βήµατα 13 και 14), προκειµένου να 

εξαχθεί η συνολική βαθµολογία της οµάδας των µελών λαιµός, κορµός και 

κάτω άκρα, (βήµα 15). 

Ο τελικός βαθµός αξιολόγησης της µελετούµενης στάσης εξάγεται µε 

τη βοήθεια του Πίνακα Γ (Εικόνα 23),Ως είσοδος γραµµής χρησιµοποιείται η 

συνολική βαθµολογία των άνω άκρων που βρέθηκε στο βήµα 8, ενώ ως 

είσοδος στήλης η συνολική βαθµολογία που βρέθηκε στο βήµα 15. Εάν ο 

τελικός βαθµός είναι, 1 ή 2, η επικινδυνότητα της στάσης θεωρείται αποδεκτή 

και δεν χρειάζεται περαιτέρω µελέτη, 3 ή 4, η στάση παρουσιάζει χαµηλή 

επικινδυνότητα και καλό θα ήταν στο εγγύς µέλλον να γίνει µελέτη για βελτίωση 

της, 5 ή 6, η στάση παρουσιάζει σχετική επικινδυνότητα και πρέπει σύντοµα να 

γίνει µελέτη για βελτίωση της και 7 η στάση παρουσιάζει µεγάλη επικινδυνότητα 

και απαιτείται άµεσα µελέτη για βελτίωση της. 

Η µέθοδος RULA, είναι µία απλή µέθοδος, µε την οποία συστηµατικά 

και γρήγορα µπορούν να εντοπιστούν οι πλέον επιβαρυντικές από πλευράς 

σωµατικού  φόρτου  στάσεις  της εργασίας. Γνωρίζοντας τις αιτίες που  

προξενούν τις επικίνδυνες στάσεις, µπορούν να αναπτυχθούν στη συνέχεια τα 

πλέον κατάλληλα µέτρα για τη µείωση του επαγγελµατικού κινδύνου που 

προέρχεται από επιβαρυντικές για τον εργαζόµενο στάσεις. 
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5.6. Εφαρµογή της  RULA  στο καθήκον εργασίας  για την 

αξιολόγηση σωµατικού φόρτου   

Έχουµε αναλύσει λεπτοµερώς στις προηγούµενες ενότητες τα 

καθήκοντα των πιο συχνά εφαρµοζόµενων οδοντιατρικών πράξεων και τον 

χρήσης  της RULA.  Αυτό που αποµένει  είναι να συλλέξουµε το δείγµα που θα 

µελετήσουµε και τα εξαγόµενα αποτελέσµατα. Στις υποενότητες που 

ακολουθούν, καταγράφονται τα αποτελέσµατα που απορρέουν από τη µελέτη 

του καθήκοντος µε τη χρήση της µεθόδου RULA, µε σκοπό να ξεχωρίσουν όλες 

αυτές οι επικίνδυνες στάσεις που αναγκάζεται να υιοθετήσει ο  οδοντίατρος για 

να ολοκληρώσει την συνεδρία. Να σηµειώσουµε όπως στον συνολικό βαθµό 

εργασίας από τα σκορ θεωρούµε ως τελικά τα υψηλότερα τα ώστε να 

κατοχυρωθεί ότι έχουµε λάβει υπόψη τις ακραίες περιπτώσεις. 

5.6.1 ∆είγµα µελέτης  

Το δείγµα µας αποτελείται από τις βιντεοσκοπήσεις δυο οδοντιάτρων  

κατά την εκτέλεση του καθήκοντος που έχει να κάνει µε τον καθαρισµό και το 

σφράγισµα αµαλγάµατος.  Μέσα από την παρατήρηση της βιντεοσκόπησης 

παρατηρήθηκε ότι οι οδοντίατροι και στις τέσσερις συνεδρίες που 

κατεγράφησαν είχαν µια σταθερή στάση για διαστήµατα άνω του ενός µε δυο 

λεπτών. Έπειτα αφού συγκρίθηκαν βγήκε το συµπέρασµα πως οι στάσεις 

αυτές µπορούν να οµαδοποιηθούν προκειµένου να βαθµολογηθούν µε την 

RULA.   

Στην βιντεοσκόπηση καθαρισµού (α) που πραγµατοποιήθηκε σε 

οδοντιατρείο της Νίκαιας Αττικής, η καταγράφηκαν 32 λεπτά και εξήχθησαν 4 

στάσεις. Στην βιντεοσκόπηση καθαρισµού (β) που πραγµατοποιήθηκε σε 

οδοντιατρείο της Ερµούπολης Σύρου καταγράφηκαν 26 λεπτά και εξήχθησαν 4 

στάσεις.  
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Εικόνα 24. Καθαρισµοί δοντιών, κατηγοριοποίηση στάσεων στα δυο οδοντιατρεία 

Η τρίτη κατά σειρά βιντεοσκόπηση σφραγίσµατος (γ) που 

πραγµατοποιήθηκε στο ίδιο οδοντιατρείο της Νίκαιας  διήρκησε 19 λεπτά και 

εξάγαµε 4 στάσεις. Στην τελευταία καταγραφή σφραγίσµατος (δ) που 

πραγµατοποιήθηκε στο ίδιο οδοντιατρείο της Ερµούπολης καταγράψαµε 28,5 

λεπτά και εξάγαµε 3 στάσεις.  

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 

 
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 

 
Εικόνα 25. Σφραγίσµατα αγάλµατος, κατηγοριοποίηση στάσεων στα δυο οδοντιατρεία 

Οι στάσεις έπειτα κωδικοποιήθηκαν για να βαθµολογηθούν. Με τα 

αρχικά  Ν και Σ, από την περιοχή του οδοντίατρου και έπειτα το νούµερο της 

στάσης. Συνολικά µελετήθηκαν 15 στάσεις που η κάθε µια είχε διάρκεια από 50 

δευτερόλεπτα έως και 17.40 λεπτά ανά συνεδρία. 

5.6.2 Αποτελέσµατα µελέτης  RULA για τις  οδοντιατρικές  

πράξεις  

Τα αποτελέσµατα της µελέτης RULA για τις δυο οδοντιατρικές πράξεις  

παρουσιάζονται σε δυο πινάκες παρακάτω µε τους κωδικούς στάσεων ανά 

οδοντίατρο και βαθµούς επικινδυνότητας ανά περιοχή του σώµατος όπως 

προτείνει η RULA. Στους πίνακες έχουν σηµειωθεί δυο διαφορετικές τελικές 

βαθµολογίες 1 και 2 αφού τα χεριά των οδοντίατρων δεν βρίσκονταν σε µεταξύ 
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τους συµµετρικές στάσεις. Έτσι πήραµε χωριστά µια βαθµολογία για κάθε χέρι 

σε συνδυασµό µε το λαιµό, Από αυτούς τους δυο βαθµούς, κρατήσαµε τον 

µεγαλύτερο για το αποτέλεσµα της κάθε κωδικοποιηµένης στάσης και από το 

σύνολο τους πήραµε πάλι τον µεγαλύτερο για το αποτέλεσµα του συνολικού 

βαθµού εργασίας όλων των στάσεων. Μετά την παρουσίαση των 

αποτελεσµάτων αναφέρονται συµπεράσµατα που απορρέουν από την 

παρατήρηση τους.  

Καθαρισµός δοντιών 

Κωδικός 

Στάσης 

Συχνότητα 

επί % 

Τελ.βαθµ. 

δεξ.χεριού 

Τελ.βαθµ 

αρ.χεριού  

Τελ.βαθµ. 

λαιµού  

Τελ.βαθµ 
αξιολόγησης 

1 

Τελ.βαθµ 
αξιολόγησης 

2 

Συνολικός 

βαθ.εργασίας 

Ν01 57,3 5 4 4 5 4 

Ν02 5,6 5 8 4 5 7 

Ν03 7,7 5 8 6 7 7 

Ν04 29,5 5 7 3 5 6 

7 

Σ01 27,6 5 6 4 5 6 

Σ02 50,9 5 6 5 6 6 

Σ03 17,3 4 5 3 3 4 

Σ04 4,2 5 1 5 7 4 

6 

Εικόνα 26. Πινάκας αποτελεσµάτων της RULA για τον καθαρισµό δοντιών 

Για τον οδοντίατρο Ν (Νικαίας), η στάση που λαµβάνει κατά το 

µεγαλύτερο χρόνο της συνεδρίας έχει σκορ 4 και 5 για το δεξί και αριστερό χέρι 

και χρίζει µελέτης και βελτίωσης, όµως οι άλλες 3 στάσεις οι οποίες είναι 

περίπου το µισό της συνεδρίας έχουν σκορ 6 και 7 και παρουσιάζουν µεγάλη 

επικινδυνότητα. Ο συνολικός βαθµός εφόσον παίρνουµε τον µεγαλύτερο από 

όλους τους βαθµούς για τον οδοντίατρο Ν είναι 7 (µεγάλη επικινδυνότητα). 

Για οδοντίατρο Σ (Σύρου), οι στάσεις µε την µεγαλύτερη χρονική 

διάρκεια, για το 75% της συνεδρίας έχουν σκορ 6. Ενώ αυτές µε την µικρότερη 

διάρκεια βρίσκονται στο 4 που σηµαίνει παρουσιάζει χαµηλή επικινδυνότητα και 

καλό θα ήταν στο εγγύς µέλλον να γίνει µελέτη για βελτίωση. Όµως καθώς 

στην µεγαλύτερη διάρκεια έχει και µεγαλύτερο βαθµό και βάση της 

προηγούµενης αρχής, του ότι κρατάµε τον µεγαλύτερα βαθµό, το τελικό σκορ  

είναι 6 (µελέτη για βελτίωση). 

Και οι δυο οδοντίατροι,  στο µεγαλύτερο χρόνο της συνεδρίας έχουν 

σκορ 6 και 7. Από τα δυο σκορ των δυο οδοντίατρων, σαφώς και θα 
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κρατήσουµε τον µεγαλύτερο εφόσον σχεδιάζουµε για την χειρότερη των 

περιπτώσεων.  Οπότε η εργασία του καθαρισµός δοντιών κρίνετε σαν µεγάλης  

επικινδυνότητας και χρίζει άµεσα µελέτη για βελτίωση της. 

Σφράγισµα αµαλγάµατος  

Κωδικός 

Στάσης 

Συχνότητα 

επί % 

Τελ.βαθµ. 

δεξ.χεριού 

Τελ.βαθµ 

αρ. χεριού  

Τελ.βαθµ. 

λαιµού  

Τελ. βαθµ 
αξιολόγησης 

1 

Τελ.βαθµ 
αξιολόγησης 

2 

Συνολικός 

βαθ.εργασίας 

Ν05 28 5 6 5 6 6 

Ν06 52,5 5 6 5 6 6 

Ν07 12,5 7 7 5 7 7 

Ν08 6,3 5 1 5 6 4 

7 

Σ05 24,5 5 7 5 5 6 

Σ06 58,5 6 5 6 5 6 

Σ07 16 5 1 5 6 4 

6 

Εικόνα 27. Πινάκας αποτελεσµάτων της RULA για το σφράγισµα αµαλγάµατος 

Για την εργασία του σφραγίσµατος αµαλγάµατος,  ο οδοντίατρος Ν,  

για το µισό  µέρος της συνεδρίας έχει σκορ 6 ενώ 7 για 1/5 της. Ελάχιστος είναι 

ο χρόνος που παραµένει σε χαµηλά σκορ µονό για το αριστερό χέρι και αυτό 

διότι βρίσκετε σε θέση χαλάρωσης. Παρόλα αυτά η συνολικός βαθµός 

εργασίας χαρακτηρίζετε επικίνδυνος περνώντας τελικό σκορ 7 αφού η στάση 

Ν07 συµβάλει στην αύξηση του τελικού σκορ . 

Ο οδοντίατρος Σ, έχει τελικό σκορ αξιολόγησης 6 για το µεγαλύτερο 

µέρος της συνεδρίας, περίπου για τα ¾ της. Είναι προφανές ότι το σύνολο των 

στάσεων παρουσιάζει σχετική επικινδυνότητα και πρέπει σύντοµα να γίνει 

µελέτη για βελτίωση της. 

Τα αποτελέσµατα και για αυτόν τον πινάκα µας οδηγούν στο 

συµπέρασµα πως και αυτή η εργασία χρειάζεται επανασχεδιασµό αφού για 

τον µεγαλύτερο χρόνο ο οδοντίατρος βρίσκετε σε θέσεις µε σχετική ή και υψηλή 

επικινδυνότητα. Από τα δυο σκορ των δυο οδοντίατρων, θα κρατήσουµε και 

πάλι  τον µεγαλύτερο. Οπότε η εργασία του σφραγίσµατος αµαλγάµατος 

κρίνετε σαν µεγάλης  επικινδυνότητας και χρίζει άµεσα µελέτη για την βελτίωση 

της. 
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5.6.3 Παρατηρήσεις  από την ψηφιακή καταγραφή για τις   

οδοντιατρικές  πράξεις . 

Ύστερα από τα αποτελέσµατα της RULA,  τα βίντεο  ελέχθησαν και πάλι 

µε σκοπό να χρονοµετρηθεί η περίοδος κατά την οποία τα άνω άκρα 

παραµένουν εκτός των ζωνών αφού όπως παρατηρήθηκε βρίσκονταν συχνά 

ανυψωµένα λόγω της γωνίας του καθίσµατος του ασθενή . Οι Kilbom A et al. 

(1986, 1987), αναφέρουν πως ανασηκώνοντας τους αγκώνες χωρίς να  

υποβοηθούνται από στήριξη, είναι ένας από τους βασικός παράγοντες που 

οδηγεί σε προβλήµατα που δηµιουργούνται λόγω εργασίας και µια κατάσταση  

η οποία µπορεί να προκαλέσει µυοσκελετικές τραυµατισµούς. 

 

Εικόνα 28. ∆ιάγραµµα χρόνων για τον καθαρισµό 

Ο οδοντίατρος Ν. δούλευε µε τον ασθενή στις 45° έως και 40°  ενώ 

λάµβανε ωριές θέσεις στο εύρος των 9.00 και 10.00. Κατά την διάρκεια της 

πράξης ο οδοντίατρος όπως φαίνετε και παραπάνω Εικόνα 28, διατηρούσε 

τον δεξιό βραχίονα βραχίονες εκτός της ζωνών άνεσης συνολικά 10.4 λεπτά 

ενώ τον αριστερό για 17.10 λεπτά. ∆ηλαδή για 32,5% το και 53,5% περίπου του 

χρόνου της οδοντιατρικής πράξης αντίστοιχα. Επιπλέον και οι δυο βραχίονες 

παρατηρήθηκαν  να φτάνουν σε επαγωγή έως και 90°  για χρονικά διαστήµατα 

έως και 3 λεπτά.   

Ο οδοντίατρος  Σ,  εργαζόταν µε τον ασθενή στις 15° και λάµβανε 

ωριαίες θέσεις στο εύρος των 9.00  και 11.00.  Ο δεξιός του βραχίονας  ήταν 

εκτός της ζώνης άνεσης για συνολικά 5 λεπτά ενώ ο τον αριστερός για 13,46. 
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∆ηλαδή για το 19% του χρόνου για τον δεξιό και 50% για τον αριστερό 

βραχίονα (Εικόνα 28). Επίσης διατηρούσε τον αριστερό βραχίονα σε έκταση ή 

και επαγωγή για 2 λεπτά σε ορισµένες περιπτώσεις ενώ τον δεξιό µόνο για 45 

δευτερόλεπτα.  Παρατηρήθηκε επίσης  ο οδοντίατρος να στηρίζει τον αγκώνα 

του αριστερού χεριού στον αριστερό µηρό του για να  κρατά το κάτοπτρο. Ενώ 

άλλες στιγµές στηριζόταν χρησιµοποιώντας την παλάµη του  στο πίσω µέρος 

του ερεισικεφάλου. 

 

Εικόνα 29. ∆ιάγραµµα χρόνων για τα σφραγίσµατα 

Για το σφράγισµα αµαλγάµατος ο οδοντίατρος Ν, εργάζονταν στις 40° 

- 45° και  στις ωριαίες θέσεις µεταξύ 9.30 και 10.30. Όπως εµφανίζεται στο 

διάγραµµα στην Εικόνα 29,  ο βραχίονας αυτός βρισκόταν εκτός της ζώνης 

άνεσης για το 50% του χρόνου για την ακρίβεια για 9.20 λεπτά, ενώ το δεξί χέρι 

που χειριζόταν τον τροχό έβγαινε εκτός της ζώνης άνεσης για πολύ µικρά 

διαστήµατα. Ο οδοντίατρος µετά από συνεχή διαστήµατα  µε τον αριστερό 

βραχίονα σε επαγωγή,  παρατηρήθηκε να  χαλαρώνει κατακόρυφα το  χέρι 

του, ενώ συνέχιζε να εργάζεται µονό µε το δεξί.   

Ο οδοντίατρος Σ, εργαζόταν µε τον ασθενή στις 15°  και  λάµβανε  

ωριαίες θέσεις στο εύρος των 9.00  και 10.30. Στην διάρκεια της εξέτασης και 

της θεραπείας ο ιατρός βρισκόταν µε τον αριστερό του βραχίονα ανυψωµένο 

εκτός της ζώνης άνεσης για 14 λεπτά συνολικά, δηλαδή για το 50% του 

χρόνου(Εικόνα 29). Ο βραχίονας αυτός περνούσε πάνω από κατακόρυφα 

σχεδόν πάνω από το µέτωπο του ασθενούς κρατούσε το οδοντιατρικό 

κάτοπτρο. Ο δεξιός βραχίονας περνούσε και αυτός εκτός της ζώνης αλλά δεν 
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παρέµενε για πάνω από 30 δευτερόλεπτα.  Ο οδοντίατρος άφηνε τελείως 

αριστερό χέρι του να χαλαρώσει αφού ήταν σε κάµψη και επαγωγή για πάνω 

από 5 λεπτά την πρώτη φορά ενώ εν συνεχεία σε µικρότερα διαστήµατα.  

5.7. Εντοπισµός  του προβλήµατος  

Παρατηρώντας τα αποτελέσµατα των προηγουµένων ενοτήτων 

αντιλαµβανόµαστε καλύτερα για ποιον λόγο  ο οδοντίατρος υπό αυτές τις 

συνθήκες εργασίας καταλήγει να έρχεται αντιµέτωπος µε ΣΜΤ. Όπως 

αντιληφθήκαµε  ο οδοντίατρος σε πολλές περιπτώσεις προκειµένου να έχει  

καλύτερη οπτική επαφή µε την στοµατική κοιλότητα του ασθενούς µπορεί να 

υιοθετήσει οποιαδήποτε στάση ακόµα και αν αυτή εγκυµονεί κινδύνους για την 

αύξηση ΣΜΤ. Πιο συγκεκριµένα, η θέση του καθίσµατος του οδοντιάτρου σε 

σχέση µε την σχετική  οριοθέτηση  του ασθενή, και σε συνδυασµό µε την 

προσπάθεια του οδοντιάτρου να διατηρήσει την οπτική επαφή µε την 

στοµατική κοιλότητα του ασθενή είναι αυτό το οποίο τον αναγκάζει να 

δουλεύει σε άβολες στάσεις. Τα χρονικά διαστήµατα των άβολων στάσεων 

που έχουν και αρκετά µεγάλα σκορ συµφωνά µε την µέθοδο RULA, είτε δεν 

γίνονται  αντιληπτά από τον ίδιο σαν επικίνδυνες στάσεις ή η υιοθέτηση τους 

δεν µπορεί να αποφευχθεί λόγω της γωνίας  που τοποθετείται ο ασθενής. 

Η κλίση της έδρας κατά την θεραπεία, παίζει καταλυτικό ρόλο και στην 

στάση που θα λάβει ο οδοντίατρος. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων 

οδοντίατρων, αντί να εργάζεται µε τον ασθενή σε ύπτια θέση όπως επιτάσσει η 

σύγχρονη οδοντιατρική, θεραπεύει τον ασθενή καθισµένο σε γωνίες µεταξύ  

10° - 45°. Σε αυτήν την κλίση,  οι οδοντίατροι δεν µπορούν να διατηρήσουν µια 

ισορροπηµένη στάση όπως  επίσης δεν µπορούν να διατηρούν τα άνω άκρα 

τους (βραχίονες – αντιβράχια) εντός των ζωνών άνεσης. Εργαζόµενοι οι 

οδοντίατροι µε τον ασθενή σε καθιστή  θέση δεν µπορούν να λάβουν την 

ιδανική στάση την οποία θα λάµβαναν αν  τοποθετούσαν τον ασθενή  

ξαπλωµένο  στις 0°. Με τον ασθενή ξαπλωµένο οι συνθήκες είναι πιο ιδανικές 

για την εργασία του ιατρού σε ζώνες άνεσης, δεν είναι όµως ιδανικές  για την 

ψυχολογία του ασθενούς. Όπως αναφέρουν οι  Davies et al., (1978) και οι 

Settineri et al., (2005), οι οδοντίατροι δουλεύουν σε αυτήν την κλίση επειδή οι  
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ασθενείς έχουν φοβίες και νιώθουν άβολα και αµήχανα όταν είναι 

τοποθετηµένοι σε ύπτιες θέσεις.  

Αλλά δεν είναι µόνο αυτό που αναγκάζει τους οδοντίατρους να 

θεραπεύουν τον ασθενή σε µη ύπτιες θέσεις. Θεραπείες στην κάτω σιαγόνα 

στην του ασθενή,  δεν επιτρέπουν στον οδοντίατρο να διατηρεί οπτική επαφή 

χωρίς να σκύψει ή να αλλάξει την κλίση της έδρας. Επιπλέον υπάρχουν 

περιπτώσεις στις οποίες ο ασθενής µπορεί να είναι υποτασικός ή να έχει 

καρδιακά προβλήµατα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ύπτια θέση δεν ενδείκνυται 

κατά την θεραπεία. Εάν παραδείγµατος χάριν πάσχει από σύνδροµο 

ορθοστατικής υπότασης,  ο καρδιακός παλµός µπορεί να ανέβει κατά 30 

κτύπους από την ύπτια θέση σε µια άλλη υπό γωνία και ξαφνικά να µειωθεί 

πολύ πιο απότοµα προκαλώντας αισθήµατα ζαλάδας (Stewart, 2004). Άλλες 

περιπτώσεις για τις οποίες είναι αναγκαστική η σε υπό γωνία θέση της πλάτης 

της έδρας του ασθενή είναι σε γυναίκες εγκύους ασθενείς στους τελευταίους 

µήνες της εγκυµοσύνης και σε ασθενείς µε αναπνευστικά προβλήµατα. Σε 

αυτές τις περιπτώσεις ο οδοντίατρος είναι υποχρεωµένος να δουλεύει µε τον 

ασθενή σε υπό γωνία θέση ώστε να µην επηρεάσει την υγεία του ασθενή του.  

Συνοψίζοντας, λόγω της γωνίας που έχει η στοµατική κοιλότητα του 

ασθενή στην  καθιστή θέση, δεν  είναι επαρκώς ορατά σε όλα τα σηµεία της  

και δεν είναι πρόσβαση ώστε να διατηρηθεί η ισορροπηµένη στάση  για τον 

οδοντίατρο. Έτσι ο τελευταίος,  ανασηκώνει τα αντιβράχια , στρέφει τον κορµό 

του και γέρνει τον αυχένα του σε γωνίες που είναι επικίνδυνες για την 

παρουσίαση ΣΜΤ. ∆εχόµενοι ότι ο οδοντίατρος δεν µπορεί να αλλάξει τον 

τρόπο εργασίας του προχωρούµε στην παρουσίαση όλων των προβληµάτων 

που εµφανίζονται στην οδοντιατρική πράξη και θα καθορίσουµε τους 

σχεδιαστικούς στόχους ώστε να βελτιώσουµε την θέση του οδοντιάτρου .  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Ανάδειξη των προβληµάτων και καθορισµός 

των σχεδιαστικών στόχων 

Σε αυτό το  κεφάλαιο  θα παραθέσουµε όλα αυτά τα προβλήµατα που 

απορρέουν από το φιλτράρισµα του χώρου του προβλήµατος. Αυτό γίνεται 

µέσω των κριτηρίων που έχουµε αναλύσει παραπάνω, µε σκοπό να 

αναδείξουµε τους σχεδιαστικούς στόχους που θα θέσουµε, έτσι ώστε  να 

προχωρήσουµε στο σχεδιασµό των concepts. Με τον όρο πρόβληµα 

συµπυκνώνουµε κάθε θέµατα που προκύπτει σαν περιορισµός αλλά και τα 

πραγµατικά προβλήµατα µέσα από την παρατήρηση.  

6.1. Παράθεση προβληµάτων  

Πρόβληµα (1): Το προς σχεδίαση σύστηµα θα πρέπει να τηρεί τις 

σχεδιαστικές  απαιτήσεων??? για τις ιατρικές  συσκευές και τον χώρο εργασίας.  

Ο στόχος που απορρέει από αυτό το πρόβληµα (1) είναι: (1α) Οι 

σχεδιαστικές λύσεις θα πρέπει να δοθούν µε τέτοιον τρόπο έτσι ώστε να 

υπάρχει  άνεση για τις  κινήσεις του σώµατος του οδοντίατρου και να µην 

εµποδίζεται η εργασία του. (1β) Το προς σχεδίαση σύστηµα θα πάρει να 

ακολουθεί τις απαιτήσεις για τον σχεδιασµό οδοντιατρικών συσκευών και 

µονάδων όπως αναφέρονται στα ISO 6875:1995 και  7494-1:1995.   

Πρόβληµα (2): Το προς σχεδίαση σύστηµα θα πρέπει να τηρεί τις 

σχεδιαστικές απαιτήσεις για την  ασφάλεια του χρήστη και του ασθενούς από 

κινδύνους του οδοντιατρικού  εξοπλισµού. 

Ο στόχος που απορρέει από αυτό το πρόβληµα (2) είναι: (α) Οι 

σχεδιαστικές λύσεις θα πρέπει να δοθούν µε τέτοιον τρόπο έτσι ώστε να 

µειώνεται ή και εξαλείφεται ο κίνδυνος από µολύνσεις και ασθένειες οι οποίες 

µεταδίδονται από και προς τον ασθενή. 

Πρόβληµα (3): Οι οδοντίατροι όπως παρατηρήθηκαν κατά την 

διάρκεια της θεραπείας,  έρχονται σε απτική  επαφή  µε τα εργαλεία και τον 

εξοπλισµό τους  και µετά έχουν επαφή µε την στοµατική κοιλότητα του ασθενή. 
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Αυτό µπορεί να µεταφέρει σε µια στοµατική κοιλότητα µικρόβια από τις 

διαφορές επιφάνειες που ακουµπά ο οδοντίατρος.  

Ο στόχος που απορρέει από αυτό το πρόβληµα (3) είναι: (3α) το προς 

σχεδίαση σύστηµα θα πρέπει να προσπαθήσει να µειώνει τις ρυθµίσεις µε το 

χέρι οι οποίες και µπορούν να µεταδίδουν µικρόβια µέσω της αφής στην 

στοµατική κοιλότητα του ασθενή. Οι ρυθµίσεις θα πρέπει να γίνονται µε 

εναλλακτικό τρόπο. 

Πρόβληµα (4): Οι οδοντίατροι παρατηρούνται κατά την πρόσβαση 

στα εργαλεία τους, σε ορισµένες περιπτώσεις να υιοθετούν ασύµµετρες 

στάσεις (πρόσβαση στην σιελαντλία). Προκειµένου να βρίσκονται κοντά σε 

αυτά και να τα χρησιµοποιούν χωρίς να αλλάζουν στάσεις, υιοθετούν µια 

ασύµµετρη στάση καθ’ όλη την διάρκεια στης συνεδρίας . 

Ο στόχος που απορρέει από αυτό το πρόβληµα (4) είναι: (4α) το προς 

σχεδίαση σύστηµα θα πρέπει να επιτρέπει στον οδοντίατρο να έχει βέλτιστη 

πρόσβαση στα οδοντιατρικά εργαλεία του κατά την οδοντιατρική πράξη. 

Πρόβληµα (5): Μέσα από τη παρατήρηση και την έρευνα εµφανίζεται 

πως οι οδοντίατροι καταφεύγουν στην λήψη ασύµµετρων στάσεων του 

κορµού του σώµατος. Αυτές οι στάσεις είναι ικανές να προκαλέσουν 

µυοσκελετικές τραυµατισµούς.  

Ο στόχος που απορρέει από αυτό το πρόβληµα (5) είναι: (5α) η 

σχεδιαστική πρόταση θα πρέπει να δοθεί µε τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να βοήθα 

τον οδοντίατρο να  στηρίζεται εάν λαµβάνει επικίνδυνες στάσεις οι οποίες 

ενδέχεται να προκαλέσουν ΣΜΤ. 

Πρόβληµα (6): Οι οδοντίατροι παρατηρούνται να έχουν τα άνω άκρα 

των  έκτος των ζωνών άνεσης για µεγάλο χρονικό διάστηµα κατά την 

συνεδρία. 

Ο στόχος που απορρέει από αυτό το πρόβληµα (6) είναι: (6α) το προς 

σχεδίαση σύστηµα θα πρέπει να παρέχει στήριξη στα άνω άκρα του σώµατος 

(βραχίονες και αντιβράχια) καθ’ όλη την διάρκεια την οποία παραµένουν εκτός 

της ζώνης άνεσης. 
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Πρόβληµα (7): Οι οδοντιατρικές  µονάδες και ο εξοπλισµός προκαλούν 

αισθήµατα φόβου στους ασθενείς. Η θέα της µονάδας και των εργαλείων 

προκαλούν νευρικότητα στους ασθενείς. Επίσης, κατά την θεραπεία η ύπτια 

θέση προκαλεί αµηχανία στους ασθενείς και δεν δέχονται εύκολα αυτήν την 

θέση κατά την συνεδρία. Επιπλέον η καθιστή θέση για τον ασθενή δεν 

ενδείκνυνται σε όλες τις περιπτώσεις.  

Οι στόχοι που απορρέουν  από αυτό το πρόβληµα (7) είναι: (7α) Ο 

σχεδιασµός του οδοντιατρικού συγκροτήµατος να προδιαθέτει οπτικά θετικά 

τον ασθενή. Το οδοντιατρικό συγκρότηµα θα πρέπει να έχει διαφορετική 

αισθητική από τα ήδη υπάρχοντα συγκροτήµατα µε µεταφορές σχηµάτων από 

άλλους χώρους που προκαλούν αισθήµατα ηρεµίας. (7β) Εργαλεία  και 

ταµπλέτα του οδοντίατρου θα πρέπει να αποµακρυνθούν από το οπτικό πεδίο 

του ασθενή την ώρα της θεραπείας. (7γ) Τα µέρη του συγκροτήµατος πρέπει 

να παρέχουν στήριξη στον οδοντίατρο κατά την θεραπεία του  ασθενούς  στις 

10° – 45° καθώς ο ασθενής δεν δέχεται εύκολα την ύπτια θέση για την 

θεραπεία.  
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3ο Κριτήριο: 
Προστασία από ΣΜΤ. 

4ο Κριτήριο:

Μείωση αισθήµατος
φόβου του ασθενή

1οΚριτήριο:

Πρότυπα ISO για τον
ιατρικό εξοπλισµό

2οΚριτήριο: 

Πρότυπα ISO 
ασφάλειας για ασθενή
και οδοντίατρο

Πρόβληµα 5ο: Λήψη
ασύµµετρων στάσεων του
κορµού του σώµατος.

Πρόβληµα 6ο: Τα άνω άκρα
των ιατρών παραµένουν
εκτός ζωνών άνεσης.

Πρόβληµα 7ο: Αισθήµατα
φόβου στους ασθενείς από
τον εξοπλισµό

Πρόβληµα 2ο: Τήρηση
µέτρων ασφαλείας από
κινδύνους εξοπλισµού.

Πρόβληµα 4ο: Η πρόσβαση
στα εργαλεία απαιτεί
υιοθέτηση ασύµµετρων
στάσεων

Πρόβληµα 1ο: Τήρηση
σχεδιαστικών απαιτήσεων

για ιατρικές συσκευές.

Πρόβληµα 3ο: Επαφή
εργαλείων - εξοπλισµού και
µετά επαφή µε την στοµατική
κοιλότητα του ασθενή.

Στόχος 5α: Τα µέρη του
συγκροτήµατος πρέπει να
στηρίζει σε ασύµµετρες
στάσεις.

Στόχος 6α: Βραχίονες και
αντιβράχια πρέπει να
στηρίζονται όταν βγαίνουν
εκτός των ζωνών άνεσης

Στόχος 4α: Ο οδοντίατρος
πρέπει να έχει βέλτιστη
πρόσβαση στα οδοντιατρικά
εργαλεία του.

Στόχος 3α: Ελαχιστοποίηση
ρυθµίσεων µε το χέρι. 
Κατεύθυνση ρυθµίσεων µε
εναλλακτικό τρόπο.

Στόχος 7α: Ο σχεδιασµός
δεν πρέπει να προδιαθέτει
οπτικά αρνητικά τον ασθενή.

Στόχος 7β: Αποµάκρυνση
εργαλείων από το οπτικό
πεδίο του ασθενή.

Στόχος 7γ: Στήριξη στον
οδοντίατρο κατά την
θεραπεία στις 10° – 45°

Στόχος 1α: Πρόληψη για

την άνεση των κινήσεων του
σώµατος.

Στόχος 2α: Σχεδιασµός ο
όποιος µειώνει ή και
εξαλείφει τους κινδύνους

από µολύνσεις

Στόχος 1β : Σχεδιασµό
σύµφωνα µε τα ISO
6875:1995 και 7494-
1:1995. 
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Εικόνα 30. Χώρος του  προβλήµατος , τα κριτήρια τα προβλήµατα που προκύπτουν από αυτά και οι στόχοι που απορρέουν
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Ανασκόπηση αγοράς οδοντιατρικών 

συγκροτηµάτων.   

Σε αυτό το κεφαλαίο παρουσιάζονται οδοντιατρικά συγκροτήµατα που 

κυκλοφορούν στην αγορά. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά τους αναδεικνύουµε 

τα  προτερήµατα τους ενώ τονίζουµε τις ελλείψεις και τα σηµεία που έρχονται σε 

σύγκρουση µε τους στόχους τους οποίους έχουµε θέσει στο προηγούµενο 

κεφάλαιο (6).  

7.1.  Planmeca Sovereign  

Μια από τις µεγαλύτερες εταιρίες στον χώρο των οδοντιατρικών µηχανηµάτων η 

φιλανδική εταιρεία Planmeca µε το συγκεκριµένο συγκρότηµα καταφέρνει να κερδίσει 

το IF DESIGN AWARD 2007 της Κίνας.  Χαρακτηριστικό στον σχεδιασµό είναι ο τρόπος 

ανύψωσης ο οποίος γίνεται χωρίς να ακουµπά η βάση της έδρα στο πάτωµα. 

Επιπλέον η καρεκλά επιτρέπει στον ασθενή να είναι σε ορθή καθιστή γωνιά κατά την 

εξέταση αλλά και την ώρα που πλησιάζει το πτυελοδοχείο. Η πηγή φωτισµού έχει έναν 

πρότυπο σχεδιασµό µε τέσσερις στην σειρά λάµπες,  οι οποίες ενεργούνται και χωρίς 

το πάτηµα κάποιου κουµπιού  απλά µε το πέρασµα του χεριού του ιατρού µπροστά 

από την πηγή. Η ταµπλέτα του ιατρού έχει τα καλώδια µε τέτοιο τρόπο ώστε να  µην 

ακουµπούν τον ασθενή σε καµία περίπτωση. 

 
Εικόνα 31. Το ιδιαίτερο φωτιστικό και η οδοντιατρική έδρα του Sovereign.  

Οι ρυθµίσεις της έδρας και των εργαλείων γίνονται µέσω οθόνης 

αφής η οποία βρίσκεται παραπλεύρως της ταµπλέτας του οδοντίατρου. Το 

συγκρότηµα αυτό περιλαµβάνει επιλεκτικά και ασύρµατο ποδοδιακόπτη για 

µεγαλύτερο εύρος κινήσεων χωρίς περιορισµούς από καλώδια. Η συµµετρία 

στο σχεδιασµό του επιτρέπει στο µοντέλο να µπορεί εύκολα να προσαρµοστεί 
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για χρήση από δεξιόχειρα ή αριστερόχειρα ιατρό. Στο συγκρότηµα 

συµπεριλαµβάνεται οθόνη προβολής για την απεικόνιση εικόνας σε 

πραγµατικό χρόνο την στοµατική κοιλότητα του ασθενή από το  εργαλείο 

κάµερα.  

Παρόλα αυτά η ταµπλέτα του οδοντιάτρου περνά πάνω από το 

θώρακα του ασθενή και είναι στο οπτικό πεδίο του. Έτσι ο ασθενής πιθανώς 

να αισθάνεται αµήχανα κατά την διάρκεια της εξέτασης βλέποντας συνεχώς τα 

εργαλεία πάνω από το στήθος του.  

7.2.  Xo Care - XO 4 

Η δανέζικη εταιρεία Xo Care κερδίζει το δανέζικο βραβείο Design Prize 

2007 µε το τελευταίο της µοντέλο. Μια επί το πλείστον µεταλλική κατασκευή του 

µε  µοντέρνος σχεδιασµός µε  επιλεκτική παραγγελία ειδικού µοντέλου για 

χρήση από ένα ή δυο ατόµων. Όλο το συγκρότηµα µπορεί να βιδωθεί  στο 

έδαφος.  

    

Εικόνα 32. Το οδοντιατρικό συγκρότηµα XO 4 

Τα εργαλεία της ταµπλέτας βιδώνουν και ξεβιδώνουν µε το χέρι ενώ 

όλες οι λαβές από αυτές του φωτισµού έως της ταµπλέτας αλλά και της 

ταµπλέτας  του βοηθού αποσπώνται προς απολύµανση. Ο χειρισµός του 

ποντικού της οθόνης προβολής µπορεί να γίνει και από τον ποδοδιακόπτη. Η 

έδρα ρυθµίζεται στον κατακόρυφο όπως ακριβώς και η  µονάδα της 

Planmeca. Αυτή η έδρα έχει επίσης και ειδική υποστήριξη για την µέση η οποία 

ρυθµίζεται από τον οδοντίατρο 
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Εικόνα 33. Ειδική ρύθµιση για την υποστήριξη της µέσης στην έδρα του  ΧΟ 4, ο οδοντίατρος 

ρυθµίζει το ύψους του εξογκώµατος αυτού. 
 

 
Εικόνα 34. Τα εργαλεία αναρρόφησης έχουν στήριξη πάνω στην ταµπλέτα του οδοντιάτρου κατά 

την SOLO έκδοση ή  σε  χωνευτή βάση  στην πλάτη της έδρας. 

 

Το ΧΟ4 εµφανίζει να έχει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά τα οποία θα 

µπορούν να βοηθούν τον σύγχρονο οδοντίατρο, τον ασθενή όµως µάλλον 

όχι. Η αισθητική του είναι γενικά τροµακτική. Το µαξιλαράκι του ασθενούς δεν 

εµφανίζεται τόσο άνετο καθώς λείπει υποστήριξη για τον αυχένα και η 

ταµπλέτα δεν εξασφαλίζει ότι δεν είναι εκτός  του οπτικού πεδίου του ασθενή 

εκτός εάν βρίσκετε σε ύπτια θέση.  Αλλά και ακόµα και να είναι µόνο και µόνο η 

αίσθηση ότι βρίσκεται πάνω από τον θώρακα του ασθενή θα του προκαλεί 

ενδεχοµένως νευρικότητα . 

7.3.  KaVo - ESTETICA E80 

Το τελευταίο µοντέλο της εταιρείας KaVo ακολουθεί πιστά τις γραµµές 

µε τις οποίες ο προκάτοχος του Primus 1058 έδωσε στην εταιρεία το Red Dot 

design award 2003, αλλά προχωρώντας µε  νέα εµφάνιση και όπως και οι 

προηγούµενοι  ανταγωνιστές στην στήριξη της έδρας. Η ταµπλέτα του 

οδοντιάτρου αλλάζει κλίση  κατά τον οριζόντιο άξονα ώστε να έχει καλύτερη 

πρόσβαση στα εργαλεία του. Το προσκέφαλο του ασθενούς µπορεί να είναι 

ρυθµιζόµενο ηλεκτρονικά ή  χειροκίνητα ή ακόµα και να τοποθετηθεί ειδικό 

µαξιλαράκι της Tempur???. 
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Εικόνα 35. Η περιστροφή της ταµπλέτας και οι εναλλακτικές προτάσεις για το ερεισικέφαλο της 

KaVo: ηλεκτρονικό, χειροκίνητο και µε την προσαρµογή του µαξιλαριού Tempur. 

 
 

 

 

Εικόνα 36. Πίσω όψη της έδρας και η ταµπλέτα για τα εργαλεία χειρός 

Η άνεση του χρήστη έχει προσεχτεί και η προσαρµοστικότητα στον 

οδοντίατρο αρκετά σε αυτήν την πρόταση. Και πάλι όµως η αισθητική του δεν 

µας ικανοποιεί, η εντύπωση του εξωπραγµατικού . Και σε αυτή τη πρόταση 

πάλι υπάρχει η ταµπλέτα που περνά πάνω από το στήθος του ασθενή.  

7.4. Anthos - Classe A9 

Η ιταλική εταιρεία Anthos ακολουθώντας τους κανόνες τις 

προσαρµοστικότητας λανσάρει στην αγορά το τελευταίο της µοντέλο το 

οποίο και αυτό αλλάζει για χρήση από δεξιόχειρα σε αριστερόχειρα µέσα σε 

δευτερόλεπτα περιστρέφοντας την ταµπλέτα του οδοντιάτρου. Όπως η ίδια 

αναφέρει είναι το πρώτο οδοντιατρικό συγκρότηµα το οποίο χρησιµοποίησε 
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τέτοιου είδους καινοτοµία. Σε αυτά που το κάνουν να ξεχωρίζει είναι εκτός από 

την  ειδική µελέτη για έλεγχο µολύνσεων µέσα από το εσωτερικό σύστηµα 

καθαρισµού του νερού WHE, είναι η διαφορετική λαβή στο προσκέφαλο το 

οποίο έχει δικό του µαξιλαράκι και το οποίο µετακινείται προς πίσω για 

µεγαλύτερη προσαρµοστικότητα στον αυχένα του ασθενή. Τα δερµάτινα 

κοµµάτια της έδρας αποσπώνται για να καθαρίζονται πιο εύκολα. Στην πίσω 

µεριά του ερεισικέφαλου υπάρχουν κουµπιά για αλλαγή κλίσης της έδρας ίδια 

µε αυτά της ταµπλέτας . Η ταµπλέτα επίσης έχει δισκάκι στο οποίο o  ιατρός 

ακουµπά τα υπόλοιπα εργαλεία και υλικά κατά την συνεδρία.  

 

Εικόνα 37. Το ερεισικέφαλο της Anthos µετακινείται εύκολα εµπρός και πίσω και προσφέρει 
µεγαλύτερη υποστήριξη και άνεση στον αυχένα του ασθενή. 

Γνωρίζοντας και τις ανάγκες του ασθενή η Anthos προσφέρει 

απλόχερα άνεση χωρίς όµως να ακολουθεί την τάση της αγοράς µείωση του 

όγκου της µονάδας. Η έδρα έχει στήριξη στο πάτωµα  και πολύ η ταµπλέτα 

είναι στο οπτικό πεδίο του ασθενή. Ογκώδη είναι επίσης και ο ποδοδιακόπτης 

7.5. Heca Dental - Unic  

Η δανέζικη εταιρεία Heca Dental συνεργάζεται µε τον σχεδιαστή Dαvid 

Lewis  για το συγκεκριµένο συγκρότηµα το οποίο προσπαθεί να φύγει από τις 

κλασσικές γραµµές των οδοντιατρικών συγκροτηµάτων. Ακολουθώντας την 

διαφορετική αυτή γραµµή ο σχεδιαστής προσπαθεί µε την µεταφορά 

µορφολογικών στοιχείων από τον «ωκεανό» να δηµιουργήσει µια πιο 

ευχάριστη εικόνα στον ασθενή. Η κεντρική µονάδα έχει την όψη κύµατος, όπως 

και το πτυελοδοχείο, ενώ οι βραχίονες του συγκροτήµατος έχουν µια µορφή 
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σταγόνας. Όλος ο σχεδιασµός του είναι αφαιρετικός µε σχήµατα και µορφές 

τα οποία διαφέρουν από όλες τις άλλες προτάσεις, Η ταµπλέτα είναι εντελώς 

ξεχωριστή τόσο στον τρόπο στήριξης των εργαλείων όσο και στον τρόπο 

επιλογής ρυθµίσεων η οποία γίνεται µέσω µιας απλής και πολύ λειτουργική 

οθόνη αφής. Ξεχωριστός επίσης είναι και όπως ο ποδοδιακόπτης ο οποίος µε 

την σειρά του είναι µελετηµένος µε τέτοιο τρόπο ώστε να ενσωµατώσει όσες 

γίνεται λειτουργίες σε λίγα µόνο κουµπιά και µε ένα σχετικά µικρό όγκο και 

βάρος. 

 

 
Εικόνα 38. Το συγκρότηµα Unic της Heka Dental, ό απλός ποδοδιακόπτης και η ταµπλέτα. 

Ρετρό µέθοδος σχεδιασµού του σχεδιαστή ιδίως για τις ενώσεις των 

βραχιόνων. Και σε αυτήν την πρόταση  ισχύουν οι ίδιες παρατηρήσεις για την 

πάνω από τον θώρακα ταµπλέτα και η µορφή στήριξη της έδρας. Ενώ οι  

µεταφορές που θέλει να περάσει ο σχεδιαστής µάλλον δεν είναι τόσο εύκολα 

αντιληπτές πράγµα που τις κάνει ανούσιες.  

7.6. Morita - Spaceline EMCIA II, Feel 21, Septus  

Η σειρά προϊόντων Spaceline της ιαπωνικής εταιρείας Morita είναι 

βασισµένη στην µεθοδολογία παραγόµενης από την  ιδιοδεκτική 

αισθητικότητα. Από τις αρχές του 60 άρχισε να κυκλοφορεί στην αγορά 

προτάσεις µε σχεδιασµό  για τον οδοντίατρο ο οποίος εργάζεται µε τον 

ασθενή πάντα σε ύπτια θέση. Τα µοντέλα της είναι σχεδιασµένα σύµφωνα µε 

αυτήν την λογική και µε την υποστήριξη του ∆ρ.Daryl του εµπνευστή  αυτού 

του τρόπου παροχής υπηρεσιών.  
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Εικόνα 39. Τα χωνευτά εργαλεία στην πλάτη της έδρας και το εναλλακτικό προσκέφαλα της 

Morita. Τα εργαλεία είναι εξίσου χωνευτά και για τον οδοντίατρο  

Στις ιδιαιτερότητες των µοντέλου τους, ξεχωρίζουν τα εργαλεία τα 

οποία είναι χωνευµένα µέσα στην οδοντιατρική  έδρα (EMENCIA II, Septus), το 

ιδιαίτερο δικιάς τους έµπνευσης µαξιλαράκι τύπου “U”, η ταµπλέτα η οποία 

είναι στηριγµένη στην βάση της έδρας (Septus), ο τρόπος ανύψωσης της 

έδρας ο οποίος διαφέρει απ’ όλες τις άλλες κατασκευές, και ο µεγάλος 

ποδοδιακόπτης µε πολλά κουµπιά χειρισµού και λειτουργίες ώστε να 

αποφεύγεται ο ιατρός να χρησιµοποιεί τα χέρια του και µεταδίδει µικρόβια 

µέσω επαφής µε την στοµατική κοιλότητα του ασθενή µετά από προηγούµενη 

επαφή µε µολυσµένη επιφάνεια. Σηµαντική διαφορά της εταιρείας είναι ότι δεν 

παρέχεται ταµπλετάκι βοηθού. Η Morita πρωτοπορεί σε αυτόν τον τοµέα και 

παραδίδει µαθήµατα σχεδιασµού καθώς πολλοί ξεκινούν και µιµούνται 

σχεδιαστικές λεπτοµέρειες που πρώτη η ίδια λάνσαρε στην αγορά από πολύ 

παλιά πριν ακόµα η µεθοδολογία της ιδιοδεκτικότητας  ταξιδέψει πέρα από την 

χώρα της. 

 
Εικόνα 40. Emencia II και Feel 21, τα δυο µοντέλα τα οποία έχουν κοινό τρόπο ανύψωσης καθώς 

το πρώτο είναι απόγονος του δευτέρου. Το Feel 21 είναι οδοντιατρικό κρεβάτι, δεν υπάρχει 

αλλαγή γωνιάς, ο ασθενής είναι πάντα ξαπλωµένος και οι δύο φωτεινές πηγές  δεν ρυθµίζονται 

κατά την διάρκεια της συνεδρίας 
 

Η Morita διατηρεί της αρχές µεθοδολογίας παραγόµενης από της 

ιδιοδεκτική αισθητικότητα µε ένα περισσότερο ευρωπαϊκό σχεδιασµό. Παρόλα 
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αυτά δεν ακόλουθα την τάση ώστε να µην στηρίζετε η βάση της καρεκλάς στο 

πάτωµα. Το συνολικό αποτέλεσµα είναι ογκώδες  

 

 
Εικόνα 41. Το τελευταίο µοντέλο της εταιρείας Septus, η ταµπλέτα είναι στηριγµένη στη βάση 

της έδρας και κινείτε εκτός του οπτικού πεδίου του ασθενή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. Concept 

Στο κεφάλαιο  αυτό θα ασχοληθούµε µε τη διαδικασία παραγωγής 

των ιδεών και των πιθανών σεναρίων που θα µπορούσαν να δώσουν λύση σε 

ένα ή περισσότερα προβλήµατα που αφορούν στο χώρο του προβλήµατος, 

όπως επίσης και µε την τελική σύνθεση αυτών των ιδεών, µε τις οποίες θα 

δηµιουργήσουµε το σύστηµα µεταφοράς των καυσίµων   για το καθήκον το 

οποίο και µελετάµε. 

8.1.  ∆ιαδικασία παραγωγής  ιδεών 

Σε αυτή την ενότητα, θα αναφερθούµε γενικά, στη διαδικασία που 

αφορά στον τρόπο µε τον οποίο συνθέσαµε τις ιδέες, τις οποίες θεωρούµε ότι 

µπορούµε να εφαρµόσουµε προκειµένου να επιλύσουµε τα προβλήµατα που 

εµφανίζονται  στις οδοντιατρικές πράξεις τις όποιες µελετάµε. 

Σε αυτή τη φάση χρησιµοποιήσαµε τη µέθοδο του brainstorming 

(καταιγισµός ιδεών) όπου και συµµετείχαν από 1 έως και 4 άτοµα (φοιτητής και 

υπεύθυνοι διδάσκοντες). Η τάση των συµµετεχόντων ήταν πάντα η 

αποτελεσµατική χρήση της µεθόδου για την παραγωγή όσο το δυνατόν 

περισσότερων ιδεών. Έτσι ακολουθήσαµε τρεις βασικούς κανόνες, πρώτον οι 

συµµετέχοντες ενθαρρύνονταν να συνεισφέρουν µε όσες περισσότερες ιδέες 

µπορούσαν, ακόµα και µε τις πιο «εξωπραγµατικές». Στη συγκεκριµένη 

διαδικασία, καµία ιδέα δεν ήταν φτωχή ή άχρηστη (οι µεγαλύτερες ανακαλύψεις 

ξεκίνησαν από τις πιο απίθανες ιδέες) . 

∆εύτερον, απαγορευόταν (ΑΥΣΤΗΡΑ) η οποιαδήποτε κριτική στις ιδέες 

που ακούγονταν, µέχρι να τελειώσει η παράθεσή τους. Εκτός από την αρνητική 

κριτική, απαγορευόταν και η «θετική κριτική». Και αυτό γιατί οποιαδήποτε κριτική 

µειώνει τη συµµετοχή, ή προσαρµόζει µια (πιθανώς καλή) ιδέα στα σηµερινά 

µέτρα και περιορισµούς της οµάδας. 

Τρίτον, οι συµµετέχοντες ενθαρρύνονταν να χτίσουν ο καθένας πάνω 

στις ιδέες του άλλου. Να τροποποιούν την προηγούµενη ιδέα, 

προσθαφαιρώντας επιµέρους στοιχεία. Με αυτόν τον τρόπο δηµιουργήσαµε 
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ιδιαίτερους συνδυασµούς  οι όποιοι συνεχώς προχωρούσαν  ακόµη πιο 

µπροστά τις ιδέες µας  

Έτσι, µε τη διαδικασία του brainstorming διατυπώσαµε πολλές και 

διάφορες ιδέες, ιδέες που άλλαζαν τον ήδη υπάρχον εξοπλισµό µε τρόπους 

που επίλυαν κάποιο συγκεκριµένο πρόβληµα ή οµάδα προβληµάτων, ιδέες 

που ζητούσαν από το χειριστή του εξοπλισµού διάφορες δεξιότητες, από 

χειρονακτικές απαιτήσεις έως την ύπαρξη του, ως απλό παρατηρητή ή ελεγκτή 

της διαδικασίας, ιδέες που αλλάζουν εντελώς τη διαδικασία παροχής 

οδοντιατρικών υπηρεσιών και την  διαχείριση του εξοπλισµού. 

Γενικότερα, δηµιουργήσαµε µία βάση µε µια µεγάλη ποικιλία ιδεών, τις 

οποίες µπορούσαµε να συνθέσουµε, να αναµορφώσουµε και να 

µεταθέσουµε µέσα σε ένα σορό από σενάρια, τµηµατικά ή ολοκληρωµένα, τα 

οποία µας βοηθούν να αναπτύξουµε και τα βασικά concept τα οποία 

εξελίσσαµε συνεχώς. Η διαδικασία εξέλιξης των σεναρίων επιτεύχθηκε µε την 

άµεση αξιολόγηση τους από την οµάδα που συµµετείχε στη διαδικασία, την 

ανατροφοδότηση της µεθόδου brainstorming και τον εµπλουτισµό των 

σεναρίων µε νέες ιδέες, µέχρι να φτάσουν στο επίπεδο όπου και µπορούσαν 

να συνθέσουν ένα concept. 

8.2. Τα υποψήφια  concepts προς  σχεδίαση  

Προς το τέλος της διαδικασίας του brainstorming, µέσα από τa 

concepts που είχαν δηµιουργηθεί, επεξεργαστεί και τροποποιηθεί , άρχισαν να 

ξεχωρίζουν κάποια concept τα οποία απασχολούσαν περισσότερο και έδιναν 

την πεποίθηση ότι αν τροποποιηθούν και επεξεργαστούν περισσότερο, θα 

µπορούσαν να δώσουν µια πιο συγκεκριµένη εικόνα για έναν πιο 

ολοκληρωµένο τρόπο επίλυσης των προβληµάτων που αφορούν τους 

οδοντίατρους για τους οποίους σχεδιάζουµε. Έτσι, περάσαµε στη διάκριση των 

τριών επικρατέστερων concepts, τα οποία φαινόταν δυνατό να εξελιχτούν για 

να δώσουν ένα ολοκληρωµένο σύνολο απαντήσεων στα προβλήµατα  οποία 

πρέπει να λυθούν. Τα τρία βασικά concept ήταν:  

(Α) Σχεδίαση καθίσµατος οδοντιάτρου µε βραχίονες στήριξης και 

στήριξη στον κορµό του σώµατος (Β) η σχεδίαση συστήµατος µε 
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προσαρµοσµένους βραχίονες και έµπροσθεν εξάρτηµα για στήριξη στον 

κορµό του σώµατος, (Γ) η σχεδίαση συστήµατος  στήριξης  αντιβραχίων.  

8.2.1 Το concept της  σχεδίαση καρεκλάς  µε στήριξη 

βραχιόνων και στήριξη του κορµού του σώµατος . 

Σαν πρώτη ιδέα εµφανίστηκε µέσα από σχεδία η σκέψη να 

δηµιουργηθεί ένα νέο κάθισµα για τον οδοντίατρο το οποίο θα στήριζε τους 

αγκώνες ή και τους βραχίονες  του. Στήριξη θα παρέχονταν επιπλέον και  

µπροστά τον κορµό του. 

 

Εικόνα 42. Concept καθίσµατος οδοντίατρου 

Το σενάριο αυτού του concept έχει να κάνει µε την άµεση στήριξη του 

οδοντιάτρου εκεί ακριβώς που παρατηρήθηκαν µεγαλύτεροι βαθµοί κατά την 

µέθοδο Rula. Η ιδέα δανείστηκε από ήδη υπάρχον σύστηµα στήριξης των 

αγκώνων του Asstsas, αλλά αυτή τη φορά θα χρησιµοποιούταν για τους 

βραχίονες του οδοντιάτρου και όχι για τους αγκώνες . Αυτά τα υποστηρικτικά 

µέσα θα ακολουθούσαν την κίνηση του οδοντίατρου στηρίζοντας τα µάτσα 

του. Το µπροστινό εξάρτηµα θα στήριζε επιπλέον την κίνηση του οδοντιάτρου 

την ώρα που αλλάζει γωνία και σκύβει. Οι βραχίονες στήριξης αλλά και το 

πρόσθεν εξάρτηµα θα επανέρχονταν στην αρχική τους θέση εάν  δεν τους 

ασκούταν δύναµη όπως ακριβώς και στο κάθισµα.  
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8.2.2 Το concept της  σχεδίασης  συστήµατος  στήριξης  

αντιβραχίων και κορµού του σώµατος . 

Προχωρώντας την ιδέα του πρώτου concept σκεφτήκαµε να 

προσαρµόσουµε το εµπρόσθιων εξάρτηµα στήριξης αλλά και τους βραχίονες 

σε µια βάση κατά την οποία  θα στηρίζονταν πάνω στην έδρα του ασθενούς, 

όπως φαίνετε στην παρακάτω εικόνα.  

 

Εικόνα 43. Βραχίονες και έµπροσθεν εξάρτηµα για στήριξη του κορµού του σώµατος. 

Πάνω στην έδρα θα περιστρέφονταν και θα έδινε στον οδοντίατρο τη 

στήριξη που θα χρειαζόταν σε κάθε ωριαία θέση. Το έµπροσθεν εξάρτηµα για 

τον κορµό θα βοηθούσε τον οδοντίατρο να µην βγαίνει εκτός της ζώνης 

άνεσης. Οι βραχίονες στήριξης βάση της ίδιας αρχής µε το προηγούµενο 

concept θα στήριζαν τους αγκώνες του οδοντιάτρου .   

8.2.3 Το concept της  σχεδίαση βραχιόνων υποστήριξης   

αντιβραχίων 

Όσο προχωρούσαν τα concept καταλάβαµε περισσότερο πως αυτό 

που χρειάζεται ο οδοντίατρος είναι να έχει περισσότερη ελευθερία στον χώρο 

εργασίας και δυνατότητα  επιλογής ή όχι για στήριξη. Με Βάση αυτή την αρχή,  

σκεφτήκαµε πως θα ήταν καλύτερα οι βραχίονες αυτοί να στηρίζουν τα 

αντιβράχια η και τους αγκώνες του οδοντιάτρου και να τα ακολουθούν στον 
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χώρο.  Μετά  θα µπορούσαν να κλειδώνουν την θέση τους  όπου  χρειαζόταν 

ο οδοντίατρος. Η ιδέα που γεννήθηκε ήταν ένα σύστηµα δυο βραχιόνων 

στήριξης µε δυνατότητες κλειδώµατος και απασφάλισης µε την πίεση 

κουµπιών από τον ποδοµοχλο του  

 

Εικόνα 44. Βραχίονες στήριξης πάνω στην έδρα του ασθενή 

 

Οι δυο βραχίονες του συστήµατος θα έπρεπε να ενσωµατωθούν στα 

κοµµάτια του οδοντιατρικού συγκροτήµατος χωρίς να εµποδίζουν όµως την 

κίνηση για πρόσβαση στην στοµατική κοιλότητα του ασθενή αλλά ούτε και την 

κίνηση για αλλαγή ωριαίων θέσεων του οδοντιάτρου. Αυτό το υπό σχεδίαση 

σύστηµα θα έπρεπε να καταφέρνει να προσαρµόζετε εύκολα στα 

χαρακτηριστικά του κάθε χρηστή και είναι πρακτικό και λειτουργικό χωρίς να 

δυσχεραίνει την διεξαγωγή της οδοντιατρικής πράξης. Έχοντας αυτά υπόψη 

µας προχωρήσαµε για να σχεδιάσουµε τελικά το τελικό concept το όποιο είναι 

η πρόταση µας. 

8.2.4 Η πρόοδος  του  τελικού concept  

Αρχικά έπρεπε να βρεθεί µε πιο τρόπο θα λειτουργούν οι βραχίονες. 

Πόσες άρθρωσες θα έχουν και πως θα κινούνται στον χώρο. Αυτό που µας 

απασχολούσε σε αυτό το σηµείο είναι να βρούµε έναν τρόπο για το πώς θα 

χειρίζονται αλλά και το πώς θα κινούνται στον χώρο. Το πλάνο ήταν να 

ακολουθούν τις κινήσεις του οδοντιάτρου στις τρεις διαστάσεις και να 
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µπορούν να ασφαλίζουν στην θέση που ο ίδιος επιθυµεί,  η ασφάλιση αυτή 

θα πραγµατοποιείτε  µε την πίεση ενός κουµπιού στον ποδοµοχλό. Με την 

απασφάλιση του οι βραχίονες στήριξης θα µετακινούνταν σε άλλη θέση µέχρι 

ο οδοντίατρος να ασφαλίσει και πάλι την θέση τους στο επόµενο σηµείο που 

θα θελήσει. Για να βρεθεί ο κατάλληλος µηχανισµός  σχεδιαστήκαν αρκετά 3d 

και δοκιµάστηκαν ως προς την λειτουργικότητα τους µέσα στο περιβάλλον του 

solidworks.  Βάζοντας περιορισµούς µεταξύ των αρθρώσεων κατανοήθηκε αν 

µπορούν να καλύψουν το χώρο στήριξης. Παρακάτω παρουσιάζονται οι  

επικρατέστεροι.  

 

Εικόνα 45. Η ανάπτυξη των  ιδεών  για το σύστηµα στήριξης αντιβραχίων 

8.3. Η ενσωµάτωση των βραχιόνων πάνω στην µονάδα 

Αφού αποφασίστηκαν το σχέδιο και οι λειτουργίες τις οποίες θα 

περιλαµβάνει ο βραχίονας στήριξης το επόµενο βήµα ήταν να βρεθεί ο τρόπος 

που θα ενσωµατώνονται αυτοί οι βραχίονες πάνω στην µονάδα ή στην 

καρεκλά. Αρχικά κατευθυνθήκαµε µε  την ιδέα πως ο τελικός βραχίονας για το 

αριστερό χέρι θα µπορούσε να στηριχτεί πάνω σε ένα καρτ το όποιο και θα 

περιλάµβανε και θα ενσωµάτωνε τις σωληνώσεις των ακροφυσίων. Έτσι και 

στήριξη θα ήταν δυνατή αλλά και δεν θα κρεµόντουσαν τα καλώδια των 

αναρροφητικών εργαλείων. Από την άλλη, για το δεξί χέρι η στήριξη θα 
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γίνονταν πάνω στην ταµπλέτα του οδοντίατρου. Η αρχική αυτή ιδέα εµφανίζετε 

στην Εικόνα 46, και έπειτα η εξέλιξη της στην Εικόνα 47 . Παράλληλα µε την 

µορφή των βραχιόνων σχεδιάζονταν και  ιδέες για  υπόλοιπο συγκρότηµα για 

να βρεθεί µια µορφή που θα υποστήριζε την τελική πρόταση,  ιδέες για την 

µορφή της καρέκλας παρουσιάζονται  στην Εικόνα 48.  

          

Εικόνα 46. Παραλλαγές για το concept µε στήριξη στο καρτ. Το σχήµα  των σωλήνων παίρνει 

τοξοειδής µορφή. 

 

Εικόνα 47. ∆ιαφορετικές όψεις για το concept χωρίς στήριξη στο καρτ. Η τοξοειδής  και η 

ελλειψοειδές µορφές συνδυάζονται  για ένα διαφορετικό αισθητικό αποτέλεσµα?????????. 
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Εικόνα 48. Οι ιδέες για το σχήµα της έδρας του ασθενή 

Η ιδέα για στήριξη σε καρτ και µε τους βραχίονες της Εικόνα 46 τελικά   

δεν καρποφόρησε αφού έγινε αντιληπτό ότι το σύστηµα βραχιόνων στήριξης 

θα µπορούσε να εγκλωβίσει τα αντιβράχια του οδοντίατρου. Ταυτόχρονα 

κατανοήθηκε πως το καρτ ήταν αρκετά ογκώδες για όλο το συγκρότηµα. 

Έπρεπε να βρεθεί άλλος τρόπος ενσωµάτωσης για τους βραχίονες όπως και 

άλλος τρόπος λειτουργίας. Η τελική ιδέα  για το σύστηµα στήριξης αντιβραχίων 

για σωστή στήριξη αλλά και προσαρµοστικότητα ήταν να υπάρχει η 

τηλεσκοπική κίνηση για την αυξοµείωση ύψους. Εκτός από αυτή 

χρειαζόντουσαν και µερικές άλλες κινήσεις για να µετακινείται ο βραχίονας σε 

όλες τις θέσεις του ορισµένου χώρου στήριξης. Ο τελικός βραχίονας στήριξης 

φαίνετε στην  παρακάτω εικόνα. 

 

Εικόνα 49. Ο βραχίονας στήριξης των αντιβραχίων 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Ανάλυση του τελικού concept 

Σε αυτό το κεφάλαιο αναφέρονται  όλα όσα έχουν να  κάνουν µε την 

ανάπτυξη και την τελική µορφή του concept που αφορά στο σύστηµα 

στήριξης αντιβραχίων. Αναλύονται οι κινήσεις του βραχίονα και των 

υπόλοιπων µερών του οδοντιατρικού συγκροτήµατος. Στο τέλος του 

κεφαλαίου παρουσιάζετε το σενάριο χρήσης του σε µορφή storyboard για την 

καλύτερη κατανόηση της χρήσης των βραχιόνων στήριξης.   

 

Εικόνα 50.  Προοπτική  προβολή του τελικού Concept 
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Εικόνα 51. Πίσω όψη του τελικού Concept 

9.1. Τα χαρακτηριστικά του συστήµατος   στήριξης  

αντιβραχίων 

Η κίνηση των βραχιόνων στήριξης γίνετε µέσω έξι αρθρώσεων (α, β, γ, 

δ, ε, ζ) όπως εµφανίζονται στην παρακάτω Εικόνα 52, υπάρχουν δηλαδή δυο 

ειδών περιστροφές (Χ1, Χ2) στο οριζόντιο επίπεδο, τριών (Υ1, Υ2, Υ3) στο 

κατακόρυφο επίπεδο και µια τηλεσκοπική αύξηση ύψους. Επιπλέον το σηµείο 

επαφής βραχίονα αντιβραχίου παραµένει πάντα σε παραλληλία µε το 

οριζόντιο επίπεδο. ∆ηλαδή όσο το σηµείο (β) αλλάζει γωνία το (δ) αλλάζει 

ταυτόχρονα για να διατηρηθεί το (Ο) σε παραλληλία µε το οριζόντιο επίπεδο 

του πατώµατος.  
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Εικόνα 52. Τα σηµεία περιστροφής των βραχιόνων στήριξης 

Το σύστηµα στήριξης αντιβραχίων έχει την ιδιότητα να ασφαλίζει και να 

απασφαλίζει τις ενώσεις στα σηµεία (α - δ) των κοµµατιών του ταυτόχρονα  µε 

την πίεση ενός κουµπιού στο ποδοµοχλό του. Η περιστροφές  στα σηµεία (ε) 

και (ζ) παραµένουν ελεύθερες και αναλύονται  στην αµέσως επόµενη ενότητα.  

9.1.1 Κατακόρυφες  περιστροφές  (α),(ε),(ζ). 

Οι περιστροφές γύρω στο σηµείο (α) της Εικόνα 52,  γίνονται γύρω 

από τους κατακόρυφους άξονες Υ1, οι περιστροφές αυτές φαίνονται στην 

παρακάτω Εικόνα 53. Φυσικά το εύρος της περιστροφής που χρειάζεται ο 

οδοντίατρος είναι µικρότερο από αυτό που παρουσιάζεται  στην εικόνα.   

 

Εικόνα 53. Περιστροφή στο σηµείο (α) 

 

Στα σηµεία (ε) και (ζ) η περιστροφή γίνεται γύρω από τον άξονα Υ2,Υ3, 

όπως φαίνετε στην Εικόνα 54. Περιστρεφόµενη η βάση στήριξης γύρω από 

τους άξονες αυτούς  δίνει µια ελευθερία στον οδοντίατρο για µικρές αλλαγές 

χωρίς χρήση του συστήµατος του ποδοµοχλού.  



 93

      

 

Εικόνα 54. Περιστροφή στο σηµείο (ε) και (ζ) 

Με αυτό τον τρόπο ο οδοντίατρος δεν χρειάζεται να απασφαλίζει τον 

βραχίονα για µικρές περιστροφικές αλλαγές στην στάση των αντιβραχίων του. 

Εφόσον δεν χρειαστεί αλλαγή ύψους µπορεί εύκολα να παρασύρει τα 

στηρίγµατα στην εποµένη θέση που µπορεί να χρειαστεί.  

9.1.2 Τηλεσκοπική αύξηση και µείωση ύψους . 

Οι βραχίονες προκειµένου να ακολουθούν τον οδοντίατρο στην 

ανύψωση των χεριών του χρειάζεται να διαθέτουν έναν µηχανισµό αύξηση και 

µείωση ύψους των βραχιόνων. Αυτό γίνετε µε  έναν µηχανισµό τηλεσκοπικών 

ελλειψοειδών σωλήνων. Η ελλειψοειδής αυτή µορφή αποδόθηκε για να 

αποφεύγετε πρώτον η λάθος συναρµολόγηση, καθώς και  η µεταξύ τους 

περιστροφή κατά την χρήση.  
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Εικόνα 55. Τηλεσκοπική αύξηση και µείωση ύψους. 

Η κίνηση µεταδίδετε µέσα από ένα το εσωτερικό σύστηµα το οποίο 

περιλαµβάνει έναν οδοντωτό τροχό τύπου κορώνας, έναν ατέρµονα κοχλία και 

έναν οδοντωτό κανόνα αναφοράς. Ο οδοντωτός κανόνας βρίσκετε στο 

εσωτερικό του µπροστινού σωλήνα οπού πάνω του ακουµπά η κορώνα της 

οποίας της δίδετε κίνηση µέσω του ατέρµονα κοχλία µε τον οποίο  βρίσκονται 

σε εµπλοκή. 

9.1.3 Οριζόντιες  περιστροφές  (δ) και (β) 

Εκτός από την τηλεσκοπική κίνηση των ελλειψοειδών σωλήνων 

χρειάζονται και άλλες περιστροφές για την ρύθµιση του ύψους ώστε η κίνηση 

να είναι οµαλή και να ακόλουθα την κίνηση των αντιβραχίων του 

οδοντογιατρού.  

 

Εικόνα 56. Περιστροφές στα σηµεία (δ) και (β) 
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Ταυτόχρονα µε την τηλεσκοπική κίνηση περιστρέφετε η άρθρωση (β) 

γύρω από τον άξονα Χ2, ενώ το σηµείο επαφής βραχίονα στήριξης µε το 

αντιβράχιο του οδοντιάτρου  παραµένει πάντα σε παραλληλία µε το οριζόντιο 

επίπεδο. ∆ηλαδή όπως αναφέρθηκε και στην Εικόνα 52, το σηµείο (β) αλλάζει 

γωνία το (δ) αλλάζει ταυτόχρονα για να διατηρηθεί το (Ο) σε παραλληλία µε το 

οριζόντιο επίπεδο του πατώµατος (Εικόνα 52). Οι  δυο αυτές περιστροφές των 

αρθρώσεων επιτυγχάνονται στο εσωτερικό σύστηµα από ζεύγη οδοντωτών 

τροχών (γρανάζια).  

9.1.4 Η θέση αναµονής  για το σύστηµα  στήριξης  

αντιβραχίων 

Όταν ο οδοντίατρος τελειώσει την θεραπεία ή σταµατήσει λόγω 

διακόπτης, οι βραχίονες στήριξης µπορούν να επανέρχονται σε κάποια θέση 

αναµονής και να κλειδώνουν µακριά από τον χώρο άνεσης του οδοντιάτρου. 

Αυτό µπορεί να γίνετε επιλεκτικά και για τον ένα βραχίονα, αφού ο οδοντίατρος 

µπορεί να µην χρειάζεται και τους δυο βραχίονες στήριξης σε κάθε 

οδοντιατρική πράξη 

 

Εικόνα 57. Θέση αναµονής  για τον βραχίονα 

Επιπλέον αυτή η λειτουργία είναι ένας τρόπος  για να µετακινούνται  

στο τέλος της θεραπείας  και για να µην ενοχληθεί όταν σηκωθεί ο ασθενής 

από την έδρα του. Κατά αυτή την λειτουργία τα τηλεσκοπικά κοµµάτια του 

βραχίονα µειώνουν την µεταξύ τους απόσταση στο ελάχιστο  και ο άξονας 
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κίνησης τους (Π) µε τον άξονα (Ο) έρχονται σε παραλληλία.  Ταυτόχρονα 

περιστρέφονται και  του Υ2, Υ3 της Εικόνα 54 σε γωνίες που φαίνονται στην 

παραπάνω Εικόνα 57.  

9.1.5  Περιγραφή χρήσης  βραχιόνων 

Οι βραχίονες παραµένουν µε τις αρθρώσεις τους κλειδωµένες και 

έχουν µονό ελεύθερες τις  περιστροφές στις αρθρώσεις (ε)(ζ) της Εικόνα 54.  

Για να µεταφερθούν σε εποµένη θέση  πέρα από το εύρος των περιστροφών 

(ε)(ζ), χρίζετε να πατηθούν τα κουµπιά του ποδοµοχλου. Κρατώντας πατηµένο 

ένα από τα κουµπιά του ποδοµοχλού, οι ενώσεις του βραχίονα απασφαλίζουν 

και ο βραχίονας µπορεί να κινηθεί στις τρεις διαστάσεις. Ο οδοντίατρος θα 

ακουµπήσει τα αντιβράχια του πάνω στα υποστηρικτικά µέσα. Αµέσως 

απασφαλίζοντας τις αρθρώσεις του βραχίονα, θα νιώσει πίεση να  ασκείτε 

κάτω από τα αντιβράχια του, καθώς ξεκλειδώνει και ο µηχανισµός 

τηλεσκοπικής αύξηση ύψους.  Αυτός,  µέσω αυτής της πίεσης  θα µπορέσει να 

ρυθµίσει το ύψος για την επόµενη θέση ασκώντας και αυτός αντίθετη πίεση ή 

αφήνοντας το χέρι του ελεύθερο να παρασυρθεί από τη πίεση του βραχίονα 

και να ανέβει σε υψηλότερη θέση. Οι δυο πλευρικές εξογκώσεις πάνω στην 

επιφάνεια της στήριξης συνεισφέρουν στην κίνηση στο οριζόντιο επίπεδο. Ο 

οδοντίατρος έχοντας ακουµπήσει το αντιβράχιο του µέσα στην υποστήριξη 

µπορεί να την  παρασύρει ακόµα και αν έχουν κλειδώσει  οι αρθρώσεις από α-

δ, έτσι δεν χρειάζεται για µικρές αλλαγές να ασφαλίζει και να απασφαλίζει τον 

βραχίονα.   

Όταν ο οδοντίατρος τελειώσει την θεραπεία η σταµατήσει λόγω 

διακόπτης , οι βραχίονες στήριξης µπορούν να επανέρχονται στην θέση 

αναµονής σιγά - σιγά και να κλειδώνουν µακριά από τον χώρο άνεσης του 

οδοντιάτρου.  

9.1.6 Ο  εργο-χώρος  υποστήριξης  µέσω του συστήµατος  

βραχιόνων 

Προκειµένου να οριστεί ο χώρος µέσα στον όποιο θα παρέχετε 

στήριξη από τους βραχίονες αρχικά παρατηρήθηκε µέσα από τις 

βιντεοσκοπήσεις ο χώρος των κινήσεων του οδοντιάτρου στις διάφορες 

ωριαίες θέσεις που µπορεί να λάβει κατά την διάρκεια της θεραπείας.  
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Έπειτα  εντοπίστηκαν τα κύρια  σηµεία που ο οδοντίατρος κινείτε την 

περισσότερη ώρα της συνεδρίας τα σηµεία αυτά  σηµειώθηκαν και 

σχεδιαστήκαν αργότερα κατ’ εκτίµηση. Ο χώρος αυτός είναι χρήσιµος για τις 

διαστάσεις των βραχιόνων αλλά και για να µελετηθεί η καταλληλότητα τους. 

  
Εικόνα 58. Ο χώρος στήριξης του συστήµατος στήριξης βραχιόνων. 

Ο χώρος περιλαµβάνει  σηµεία για τις ωριαίες θέσεις από τις 9.00  έως 

και 11.30, αλλά και για τις διαφορετικές κλίσεις που µπορεί να δουλεύει ο 

οδοντίατρος από τις 10° έως τις 45°. Παίρνοντας αυτά τα σηµεία συντέθηκαν  

δυο τρισδιάστατοι όγκοι οι οποίοι έπρεπε να καλύπτονται από άκρη σε άκρη 

από τα σχεδιασµένα συστήµατα, έτσι ώστε να µπορούν να καλύψουν τις 

ανάγκες των οδοντιάτρων για στήριξη χωρίς όµως να χτυπούν τον ασθενή   

(Εικόνα 58).  

Η περιοχή που µπορούν να στηρίζουν οι βραχίονες έχει µελετηθεί έτσι 

ώστε να καλύπτουν τα ύψη των οδοντίατρων που κυµαίνονται από το 5% των 

µικρόσωµων γυναικών έως ο 95 % των µεγαλόσωµων ανδρών. Το ελάχιστο 

ύψος  στήριξης για τον οδοντίατρο που εµπίπτει στο 5% του ελληνικού 

πληθυσµού , δηλαδή στις µικρόσωµες γυναίκες θα είναι: 69,5cm (ελάχιστο 

ύψος καθίσµατος 48,7 cm  +  ύψος αγκώνων 20,8). Το µέγιστο ύψος για έναν 

µεγαλόσωµο οδοντίατρο που εµπίπτει στο 95% του πληθυσµού είναι 132cm  

(ελάχιστο ύψος καθίσµατος 54,8 cm, ύψος ώµων  67,2 cm).  

9.2. Περιγραφή χαρακτηριστικών  των ταµπλέτων  

Εκτός από τις κινήσεις των βραχιόνων και δύο ταµπλέτες ρυθµίζονται 

και κινούνται προκειµένου να προσαρµόζονται στις ανάγκες του κάθε 

οδοντίατρου. Για να µετακινηθεί η οδοντική ταµπλέτα χρειάζεται να πιαστεί από 
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την χειρολαβή η οποία ενσωµατώνει αισθητήρες. Μέσω της αφής οι ταµπλέτες 

ξεκλειδώνουν και µπορούν να µετακινηθούν και  να περιστραφούν. Σε αυτό 

βοηθά το υδραυλικό σύστηµα που κάνει δυνατές εύκολες, χωρίς  την άσκηση 

ιδιαίτερης δύναµης. Την ίδια αρχή χρησιµοποίει και η ταµπλέτα των 

ακροφυσίων  

            

Εικόνα 59. Η λαβή της ταµπλέτας του οδοντιάτρου  

 

            

Εικόνα 60. Η λαβή της ταµπλέτας των ακροφυσίων 

Πιο συγκεκριµένα η οδοντιατρική ταµπλέτα µπορεί να περιστρέφετε 

γύρω από τους άξονες Υ4 και Υ5 όπως φαίνετε στην παρακάτω Εικόνα 61. 

Επίσης µπορεί να υπάρξει ρύθµιση του ύψους κατακόρυφα και στον άξονα 

Υ5. Οι ταµπλέτα των ακροφυσίων µε τον ίδιο τρόπο περιστρέφεται γύρω από 

τους άξονες Υ6, Υ7 ενώ έχει και αυτή ρύθµιση αλλαγής ύψους στον Υ7 (Εικόνα 

62). 
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Εικόνα 61. Η  περιστροφή της ταµπλέτας γύρω από τους άξονες Υ5, Υ6 και η αλλαγή ύψος στον 

Υ5. 

 

Εικόνα 62. Η περιστροφή  της ταµπλέτας των ακροφυσίων στους άξονες Υ6, Υ7 και η αλλαγή 

ύψους στον Υ6. 
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9.3. Τα χαρακτηριστικά της  οδοντιατρικής  έδρας  

Για το  Concept εκτός από τις απαιτήσεις για την υποστήριξη των αντιβραχίων, 

ληφθήκαν υπόψη και άλλοι παράµετροι που πρέπει να σχεδιαστούν ώστε το 

unit να είναι σύγχρονο και λειτουργικό. Έτσι η οδοντιατρική έδρα πρέπει να 

αλλάζει γωνία της πλάτης του καθίσµατος και να έχει προσαρµοστικότητα σε 

αριστερόχειρες και δεξιόχειρες οδοντίατρους . Επιπλέον το Concept λοιπόν 

µπορεί να προσαρµόζεται στο οδοντιατρείο αλλάζοντας γωνίες τις 

περιστροφή γύρω από το κάθισµα κατακόρυφο άξονα της έδρας.  

    
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

   
Εικόνα 63. Αλλαγή ύψους και γωνία της πλάτης του και η περιστροφή  της έδρας ασθενή 

 

Έπειτα, η δυνατότητα προσαρµογής σε  αριστερόχειρες οδοντίατρους,  

επιτυγχάνετε  κατά την συναρµολόγηση και την παράδοση του  προϊόντος. Το 

concept σχεδιάστηκε συµµετρικά µε σκοπό να εξυπηρετήσει αυτή την 

λειτουργία.  Η βάση του καθίσµατος εκτός του ότι  περιστρέφεται µπορεί να 

συναρµολογηθεί διαφορετικά για τον αριστερόχειρα οδοντίατρο χωρίς να 
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χάνει την καθορισµένη µορφή του. Περιστρέφοντάς την κατά 180° και 

τοποθετώντας την στην βάση της µονάδας (unit), µπορεί να χρησιµοποιηθεί, 

µε τον ίδιο τρόπο πρέπει να τοποθετηθούν και οι βραχίονες που είναι  

τοποθετηµένες τις ταµπλέτες των εργαλείων και των ακροφυσίων, 

    

 

Εικόνα 64. Προσαρµογή στην δεξιόχειρα και αριστερόχειρα χρήση 

9.4. Τελικό σενάριο 

Σε αυτή την ενότητα, θα αναπτύξουµε αναλυτικά το ένα σενάριο που 

έχει να κάνει µε την µε την χρήση της σχεδιαστικής πρόταση του συστήµατος 

υποστήριξης αντιβραχίων στην διεξαγωγή των οδοντιατρικών πράξεων. 

Στην αρχή, ο ασθενής εισέρχεται στο γραφείο του οδοντιάτρου και 

κάθεται στην οδοντιατρική έδρα, η οποία είναι ρυθµισµένη στις 60° - 90°. Η 

ταµπλέτα οδοντίατρου βρίσκετε πίσω από την πλάτη της οδοντιατρικής έδρας. 

Αυτό για να µην εµποδίζει τον ασθενή να καθίσει αλλά και να είναι εκτός του 
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πεδίου του ασθενή την ώρα που κάθεται στην έδρα. Επίσης και οι  δύο 

βραχίονες του συστήµατος στήριξης είναι χαµηλωµένοι στην στάση 

αναµονής.   

Στη συνέχεια, για να µεταφέρει την οδοντιατρική ταµπλέτα στο σηµείο 

που χρειάζεται την πιάνει από την λαβή της. Με αυτήν την κίνηση οι 

αισθητήρες αφής που υπάρχουν στη λαβή  ξεκλειδώνουν τον µηχανισµό 

περιστροφής της ανύψωσης και αλλαγής θέσης. Τον ίδιο µηχανισµό έχει και το 

ταµπλετάκι µε τα αναρροφητικά εργαλεία.  Έτσι ο οδοντίατρος µπορεί να τα 

µετακινήσει στον χώρο και να ρυθµίσει το ύψος τους, όταν αφήσει την λαβή 

αυτή οι προαναφερθέντες µηχανισµοί κλειδώνουν και η ταµπλέτα ή και το 

ταπλετάκι  δεν µπορεί να αλλάξει θέση.  Έπειτα ο οδοντίατρος κάθετε και αυτός 

µε την σειρά του  στο καρεκλάκι του και πλησιάζει τον ασθενή προκειµένου να 

ενηµερωθεί από τι πάσχει 

Μετά θα ρυθµίσει τον φωτισµό, το ερεισικέφαλο του ασθενή το ύψος 

της έδρας και η γωνία κλίσης του καθίσµατος του ασθενή προκειµένου να τα 

προσαρµόσει στην θέση που έχει συνηθίσει να εξετάζει. Και άλλες ρυθµίσεις 

µπορούν να γίνουν σε αυτό το σηµείο όπως το ύψος και η κλίση της γωνίας 

του καθίσµατος του.  

Εφόσον κάνει όλες τις παραπάνω ρυθµίσεις, ξεκινά να εξετάζει τον 

ασθενή προκειµένου να εκτιµήσει την θεραπεία που θα του παρέχει. Συνήθως η 

εξέταση κρατεί µερικά µονό λεπτά και είναι πολύ µικρός χρόνος αναλογικά µε 

την θεραπεία. Κατά την διάρκεια της συνήθως η κλίση της έδρας είναι 

διαφορετική από την θεραπεία, δηλαδή εάν ο οδοντίατρος θεραπεύει στις 45°, 

η εξέταση θα πραγµατοποιείτε στις 50°- 60°, ενώ αν πραγµατοποιείτε στις 10 

τότε 15° - 30°. Ο σηµαντικός παράγοντας για την κλίση της έδρας του ασθενή  

είναι αν η εξέταση γίνετε στην άνω και κάτω σιαγόνα, για το υπάρχουν και  

αυτές οι αποκλίσεις στις γωνίες.  

Μετά το τέλος της εξέτασης,  ο οδοντίατρος προχωρά στην  θεραπεία, 

εδώ  θα χρειαστεί να αλλάξει την κλίση της πλάτης του καθίσµατος και να την 

ρυθµίσει σε κλίσεις των 45° ή 10° (όπως εµφανίζονται στα δείγµατα  από την 

βιντεοσκόπηση). Ύστερα, θα φέρει κοντά του εργαλεία και υλικά που του 

χρειάζονται για την εκάστοτε θεραπεία (υλικά σφραγίσµατος, βαµβακολαβιδα, 
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βαµβάκι κτλ) και τα τοποθετεί στην ταµπλέτα.  Μετά από αυτό, ο οδοντίατρος  

θα χρειαστεί να φέρει κοντά του βραχίονες στήριξης. Η διαδικασία έχει ως εξής: 

πατώντας και κρατώντας το κουµπί του ποδοµοχλου, οι βραχίονες στήριξης 

βγάνουν από την στάση αναµονής και ανυψώνονται, εδώ ο οδοντίατρος 

ακουµπά τα αντιβράχια του επάνω βραχίονες ώστε να τους κατευθύνει κοντά 

στην περιοχή που θα θεραπεύσει τον ασθενή. Αφού τους τοποθετήσει στο 

σηµείο που θα χρειάζεται θα αφήσει το πόδι του από τον ποδοµοχλό και οι 

βραχίονες θα κλειδώσουν.  

Στη συνέχεια,  θα πιάσει τα εργαλεία πχ τον τροχό στο δεξί και 

κάτοπτρο στο αριστερό και τοποθετήσει τα χέρια του πάλι µέσα στις επιφάνειες 

στήριξης.  Αν είναι ανάγκη µπορεί πάλι να απασφαλίσει και να ασφαλίσει αν οι 

βραχίονες δεν βρίσκονται στο αναµενόµενο ύψος.  Αλλιώς µπορεί να βρει την 

κατάλληλη θέση µε τις κατακόρυφες περιστροφές των σηµείων (ε) και (ζ) 

Εικόνα 54. Έχοντας ακουµπήσει τα αντιβράχια του µπορεί να ξεκινήσει την 

θεραπεία.  

Ο οδοντίατρος επιλεκτικά µπορεί να ακουµπά πάνω στις επιφάνειες 

στήριξης  µε τα αντιβράχια του ή τους αγκώνες αναλόγως την ρύθµιση που 

έχει κάνει. Επιπλέον, µπορεί  και κατά την διάρκεια της θεραπείας να 

σταµατήσει και να επαναριθµήσει και πάλι τους βραχίονες στήριξης. Πχ µπορεί 

να χρειαστεί να αλλάξει ωριαία  θέση,  όποτε πατά το κουµπί του ποδοµοχλού, 

µεταβαίνει στην ωριαία θέση που θέλει παρασύροντας ταυτόχρονα τους 

βραχίονες. Έπειτα αφήνει τι κουµπί του ποδοµοχλού και βραχίονες ασφαλίζουν 

το ύψος και την τηλεσκοπική τους κίνηση.  

Μπορεί επίσης να χρησιµοποίει  ή να ασφαλίζει µονό τον ένα από 

τους βραχίονες καθώς για κάθε βραχίονα η ασφάλιση και ασφάλιση γίνετε 

από διαφορετικό κουµπί του ποδοµοχλού. Αυτό  διότι το ένα χέρι  παραµένει σε 

πιο σταθερές θέσεις από το άλλο και δεν θα χρειάζονται συνεχείς αλλαγές και 

στα δυο χέρια. Αυτό φάνηκε από τα διαγράµµατα των Εικόνα 29 και Εικόνα 28 

που δείχνουν τα διαγράµµατα χρονών για τις ζώνες άνεσης.  Κατά την πράξη 

του  σφραγίσµατος, το δεξί χέρι των οδοντιάτρων δεν βρισκόταν για πολύ ώρα 

εκτός των ζωνών άνεσης και πιθανόν να µην χρειάζεται στήριξη. Επιπλέον, ο 

οδοντίατρος µπορεί να µην χρησιµοποιεί καθόλου τον ένα  από τους  δυο 
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βραχίονες και να τον αφήνει σε στάση αναµονής καθ’ όλη την συνεδρία ή να 

τον ενεργοποιεί - απενεργοποιεί  κατά την διάρκεια της.  

Τέλος αφού ο οδοντίατρος τελειώσει την θεραπεία ή σταµατήσει λόγω 

διακόπτης, οι βραχίονες στήριξης µπορούν να επανέρχονται στην θέση 

αναµονής σιγά - σιγά και να κλειδώνουν µακριά από τον χώρο άνεσης το 

οδοντιάτρου. Ο οδοντίατρος πατώντας ένα από τα κουµπιά του ποδοµοχλού 

επαναφέρει τους βραχίονες στην θέση???.  

Όταν η συνέδρια φθάσει στο τέλος της, ο οδοντίατρος φέρνει σε πιο 

κάθετη θέση την κλίση της έδρας του ασθενή. Έπειτα σηκώνεται από το 

καρεκλάκι του και αµέσως µεταφέρει  την ταµπλέτα του στην αρχική της θέση. 

Στη συνέχεια ο ασθενής σηκώνεται και αυτός από την έδρα  του και η συνεδρία 

τερµατίζεται.  

9.4.1 Storyboard 

Προκειµένου να γίνει πιο κατανοητός ο τρόπος που λειτουργεί το 

προτεινόµενο σύστηµα υποστήριξης αντιβραχίων, δηµιουργήθηκε ένα 

storyboard που απεικονίζει τα κοµβικά σηµεία της όλης διαδικασίας. 
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Ο ασθενής εισέρχεται 

στο γραφείο του 

οδοντιάτρου. Η 

ταµπλέτα οδοντίατρου 

βρίσκετε πίσω από την 

πλάτη της 

οδοντιατρικής έδρας οι 

βραχίονες στήριξης 

είναι χαµηλωµένοι στην 

στάση αναµονής. 

 

Ο οδοντίατρος  

µεταφέρει την 

οδοντιατρική ταµπλέτα 

στο σηµείο που 

χρειάζεται και 

ενηµερώνεται  από τι  

πάσχει ο πελάτης του. 
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Έναρξη θεραπείας, αλλάζει 

η κλίση της πλάτης του 

καθίσµατος και ρυθµίζεται 

στις 45° ή 10°. Οι βραχίονες 

στήριξης ανυψώνονται. 

 

 

Ο οδοντίατρος τοποθετεί τα 

αντιβράχια του πάνω στους 

βραχίονες στήριξης. Ωριαία 

θέση 9,00 
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∆ιαφορετική ωριαία θέση του 

οδοντιάτρου στις 11.00. Οι 

βραχίονες στήριξης ακολουθούν 

τα αντιβράχια του οδοντιάτρου 

 

 

Εναλλακτικά ο οδοντίατρος 

µπορεί να εργάζεται έχοντας 

στήριξη µόνο σε ένα αντιβράχιο. 

Ο δεύτερος µπορεί να παραµένει 

στην θέση αναµονής  
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Οι βραχίονες στήριξης 

µπορούν να 

επανέρχονται στην θέση 

αναµονής σιγά - σιγά και 

να κλειδώνουν µακριά 

από τον χώρο άνεσης 

το οδοντιάτρου. 

 

Όταν η συνέδρια φτάνει 

στο τέλος της, ο 

οδοντίατρος σηκώνεται 

και  µεταφέρει την 

ταµπλέτα στην αρχική 

της θέση 
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Μετά το τέλος της 

θεραπείας ο ασθενής 

σηκώνεται από την 

οδοντιατρική έδρα και η 

συνεδρία τερµατίζεται. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. Συµπεράσµατα και αξιολόγηση του τελικού 

Concept 

Στο κεφάλαιο αυτό θα παραθέσουµε τα συµπεράσµατα που 

απορρέουν από την αξιολόγηση του τελικού concept, θα αναφέρουµε 

δηλαδή, όλα εκείνα τα στοιχεία που υποστηρίζουν  τον τρόπο διεξαγωγής του 

καθήκοντος της οδοντιατρικής εργασίας, µέσω της επίλυσης των 

περισσοτέρων προβληµάτων που παρουσιάστηκαν κατά τη µελέτη της 

διεξαγωγής της εργασίας σήµερα.  

10.1. Τα οφέλη από την στήριξη των αγκώνων των 

οδοντιάτρων.  

Σε µελέτη του καναδέζου οργανισµού ASSTSAS (2008), προκειµένου να 

αξιολογήσει ένα καινούργιο κάθισµα οδοντιάτρου µε στήριξη για τους 

αγκώνες, διεξήγαγε ηλεκτροµυογραφήµατα προκειµένου να µετρηθεί η χρήση 

των µυών πριν και µετά την χρήση του. Τα αποτελέσµατα της ερευνάς  

εµφανίζουν σαφής µείωσης του φόρτου του άνω τραπεζοειδούς.  

           

Εικόνα 65. Ο άνω τραπεζοειδής  και  το κάθισµα οδοντιάτρου του οργανισµού Asstass. 

Το κάθισµα αυτό,  διαθέτει υποστηρίξεις για τους αγκώνες και οι οποίες 

ακολουθούν τις κινήσεις των αγκώνων.  Αυτές οι υποστηρίξεις καθώς ο 

αγκώνας δεν τις ακουµπά επανέρχονται στην αρχική τους θέση Σφάλµα! Το 

αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε., µε αυτό τον τρόπο ο 
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οδοντίατρος µαθαίνει σιγά - σιγά να µην ανασηκώνει  τους αγκώνες του για 

να µην χάνει την στήριξη του.  

Ηλεκτρόδια τοποθετηθήκαν στους οκτώ µύες που δουλεύουν σε αυτή 

την οδοντιατρική πράξη αµφίπλευροι άνω τραπέζιοι bilateral upper trapezius,  

και αµφίπλευροι πρόσθιοι δελτοειδής bilateral anterior deltoids, δεξιό πρώτο  

ακτινικό first right radial, δεξιός πρόσθιος αντιβραχιακός right anterior cubital 

αµφίπλευρος ιερονωτιαίος bilateral spinal erector. Ο δεξιός και ο αριστερός 

τραπέζιος (Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.) είναι 

οι βασικοί µύες που εκτείνουν τους ώµους και  συµβάλουν στις κινήσεις του 

κεφαλιού.   

Η µυϊκή δραστηριότητα µετρήθηκε πριν από την χρήση του 

καθίσµατος µε τις υποστηρίξεις και ένα µηνά µετά την χρήση του. Συνολικά  

µετρήθηκαν 72 πράξεις  καθαρισµού, 37 µε χρήση καθίσµατος µε υποστήριξη 

και 35 χωρίς υποστήριξη. Τα ποσοστά χρήσης µυϊκή δραστηριότητα  (ΠΧΜ) 

φαίνονται τα στην παρακάτω Εικόνα 66, πριν και µετά την χρήση του νέου 

καθίσµατος. Όπως αναφέρουν οι  Bjöksten και Jonsson (1977), η  ασφαλής 

περιοχή τιµών για ΠΧΜ είναι από 5% και κάτω. Τα ΠΧΜ πέραν του 10% 

θωρούνται υψηλού κίνδυνου καθώς εµποδίζουν τη σωστή κυκλοφορία του 

αίµατος στους µύες.  

      ∆εξιός τραπέζιος   Αριστερός τραπέζιος                 

 

Εικόνα 66. Ποσοστό χρήσης µυών (ΠΧΜ) του άνω τραπεζοειδή . Για µια στατική εργασία το 

ασφαλές όριο είναι 5%. ¨Ολοι οι οδοντίατροι ήταν δεξιόχειρες και τα αποτελέσµατα ήταν πιο 

εµφανή για το αριστερό χέρι. 

Όπως εµφανίζονται τα αποτελέσµατα,  για τον αριστερό  τραπέζιο η 

χρήση του οδήγησε σε µείωση του 38% έως και 50% και έγινε δυνατή η  επίτευξη 
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χαµηλότερων επιπέδων στατικού φόρτου κάτω από 5%. Για τον δεξιό τραπέζιο 

καταγράφηκε χαµηλότερη µείωση, της τάξεως του 8% µε 23 %, αλλά η στήριξη 

βοήθησε να επιτύχουν χαµηλότερες τιµές για τη χρήση ξέστρου και  υπέρηχου.  

                          

Εικόνα 67. ∆εξιός πρόσθιος αντιβραχιακός και  δεξιός πρώτος ακτινικός 

Η έρευνα εκτός των προηγουµένων αναφέρει πως σαφής µείωση 

παρουσιάζετε και για τους µύες των αντιβραχίων ενώ ήταν ήδη σε ασφαλή 

επίπεδα.  Συγκεκριµένα για τον δεξιό ωλενικό και για τον δεξιό πρώτο  ακτινικό. 

Επίσης µείωση παρουσιάζετε και στους εµπρός δελτοειδής καθώς από το 5% 

που ήταν ήδη σε ασφαλές επίπεδο κατέβηκαν σε περίπου 3 για τον δεξιό και 2% 

για τον αριστερό. Τα ποσοστά ΠΧΜ µειώνονται επίσης και για τους 

ιερονωτιαίους µύες από 5% στο 4%.  Τέλος δεν παρατηρήθηκε πως οι 

οδοντίατροι δεν είχαν αύξηση µυϊκού φόρτου στους καρπούς. 

10.2. Συµπεράσµατα 

Καταρχήν  πρέπει να αναφερθεί πως δεν είµαστε υπέρ της παροχής 

οδοντιατρικών υπηρεσιών εργασία µε τον ασθενή σε καθιστή θέση (45° -10°). 

O σύγχρονος τρόπος παροχής οδοντιατρικών υπηρεσιών πρέπει να 

παρέχεται µε τον ασθενή καθισµένο σε ύπτια θέση (σχεδόν 0°), έτσι ώστε ο 

οδοντίατρος να µπορεί να έχει την µέγιστη  οπτική πρόσβαση στην στοµατική 

κοιλότητα του ασθενή. Παρόλα αυτά η εργασία του οδοντίατρου µε τον 

ασθενή σε καθιστή θέση  αποτελεί πλειοψηφική πραγµατικότητα στον ελλαδικό 

χώρο για τις οδοντιατρικές πράξεις του καθαρισµού δοντιών και των 

σοφαρισµάτων αµαλγάµατος. Αφουγκραζόµενοι λοιπόν αυτή την 

πραγµατικότητα σχεδιάσαµε το σύστηµα όπως παρουσιάστηκε παραπάνω 
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για να υποστηρίξει το πλήθος των οδοντίατρων που εργάζεται µε αυτόν τον 

τρόπο.  

Το προτεινόµενο σύστηµα, δεν είναι µια επαναστατική πρόταση που 

θα αλλάξει τον τρόπο παροχής υπηρεσιών. Είναι όµως µια πρόταση, που θα 

συµβάλει στην στήριξη του σώµατος και µακροπρόθεσµα στην βελτίωση την 

ποιότητα ζωής των οδοντιάτρων. Χωρίς να επεµβαίνουµε  ριζικά στον τρόπο 

εργασίας των οδοντίατρων και επιτυγχάνοντας στήριξη των άνω άκρων  µέσα 

από ένα σύστηµα µηχανικών βραχιόνων µε αναµένουµε οφέλη σε δυο 

επίπεδα.    

Πρώτον, παρατηρώντας την µελέτη του  Asstsas και τα αποτέλεσµα τα 

της έρευνάς του, πιστεύουµε πως παρόµοια οφέλη θα αποκοµίσουν και οι 

οδοντίατροι για την περιοχή των άνω άκρων. Θα υπάρξει σίγουρα µια 

αποφόρτιση των µυών που για τις οδοντιατρικές πράξεις που µελετήσαµε, 

εφόσον στηρίζουµε µε παρόµοιο τρόπο συν του ότι αποφορτίζεται και ακόµα 

µια οµάδα µυών αυτή των αντιβραχίων.  

 Σε δεύτερο επίπεδο, περεταίρω οφέλη αναµένονται από την   

αποφόρτηση κορµού του σώµατος.  Καθώς είδαµε και στις εικόνες της 

ενότητας 5.2.2, οι οδοντίατροι λαµβάνουν ανισοσκέλιστες φορτίζοντας µε 

αυτόν τον τρόπο την  σπονδυλική τους στήλη. Μέσα από την στήριξη των 

αντιβραχίων εκτιµάται  πως η φόρτιση αυτή θα µειωθεί καθώς θα 

διαµοιράζεται το βάρος µεταξύ του κορµού και στον  αγκώνα/αγκώνες ή 

στο/στα αντιβράχιο/αντιβράχια του. Έτσι  πιθανώς οι οδοντίατροι να έχουν  

λιγότερα προβλήµατα στην περιοχή της µέσης και της πλάτης .  

Όσον αφόρα το αισθητικό µέρος,  πιστεύουµε πως η συνολική εικόνα 

που παρουσιάζει η πρόταση µας είναι µια εικόνα ενός σύγχρονου 

οδοντιατρικού µηχανήµατος που δεν θυµίζει τα υπόλοιπων της αγοράς. Αυτό 

γιατί  διαφέρει σχηµατικά σε σχέση µε αυτά που παρουσιαστήκαν στο 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 και κατά την άποψη µας είναι λιγότερο φοβικό. Αποµακρύνοντας 

την ταµπλέτα πρώτον από το οπτικό πεδίο του ασθενούς αλλά τοποθετώντας 

την πλάι του και όχι  πάνω από το στήθος του, πιστεύουµε πως θα αισθάνεται 

λιγότερη νευρικότητα και αµηχανία κατά την διάρκεια των συνεδριών.   
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10.2.1 Επίλογος  

Κλείνοντας την επιχειρηµατολογία έχουµε την πεποίθηση ότι το παρόν 

concept, ύστερα από επιπλέον µελέτη και δόκιµες θα µπορούσε να περάσει µε  

επιτυχία και αποτελεσµατικότητα, από τη φάση του concept που βρίσκεται, 

στη φάση της υλοποίησης, της κατασκευής και της τελικής εφαρµογής του. Η 

κατασκευή πιστεύουµε θα  συνέβαλε θετικά στην ποιοτική, τεχνολογική 

αναβάθµιση και ανάπτυξη του τρόπου διεξαγωγής της παροχής 

οδοντιατρικών υπηρεσιών ΣΜΤ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. Παράρτηµα  

11.1. Βοηθητικά µέσα για την αποφυγή µυοσκελετικών 

τραυµατισµών. 

Σε αυτήν την παράγραφο παρουσιάζονται βοηθητικά µέσα τα οποία 

βρέθηκαν µέσα από την αγορά κατά την διάρκεια της έρευνας στο διαδίκτυο. 

Πολλά από αυτά τα προϊόντα υπόσχονται µείωση των παραγόντων 

επικινδυνότητας και ανακούφιση από τα συµπτώµατα τους. 

 

11.1.1 ∆ιόρθωση στάσης  µε  το  Posture S’port 

Το Posture S’port προορίζεται για προσωρινή χρήση κατά την διάρκεια  

που εµφανιστεί οξύς πόνος στον αυχένα ή  στον ώµο ή περιοδικά κατά την 

διάρκεια µεγάλων συνεδριών. Το συγκεκριµένο προϊόν βοηθά στη  σωστή 

ευθυγράµµιση της σπονδυλικής στήλης και µειώνει τον πόνο στην περιοχή  του 

αυχένα, της πλάτης και των ώµων ωθώντας ελαφρά τους ώµους, την 

σπονδυλική στήλη και την µέση στην σωστή θέση τους. Είναι ένα προϊόν 

αυστηρά για περιοδική χρήση καθώς η παρατεταµένη του χρήση µπορεί να 

επιφέρει αποδυνάµωση των µυών της στάσης του σώµατος.  (postural 

muscles).  

 

Εικόνα 68. Το Posture S'port 

11.1.2 Μεγεθυντικά γυαλιά µε φωτισµό   

Συνήθως η µεγαλύτερη πρόκληση κατά την διάρκεια της εργασίας του 

οδοντιάτρου είναι να πάρει µια σωστή  και καθαρή οπτική πληροφορία από 



 123

την στοµατική κοιλότητα του ασθενή. Τα οδοντιατρικά µεγεθυντικά γυαλιά 

επιτρέπουν στον οδοντίατρο να βλέπει µε περισσότερη ακρίβεια και εγγυώνται 

ένα άριστο τελικό αποτέλεσµα.  Τα ειδικά αυτά γυαλιά  διαθέτουν διαφορών 

τύπων  µεγεθυντικά αποτελέσµατα αναλόγως τις απαιτήσεις του αγοραστή. 

Σηµαντικός παράγοντας κατά την επιλογή προϊόντος είναι το ποσοστό αυτό 

της µεγέθυνσης και  η εστιακή απόσταση. Ακόµα υπάρχει και επιπλέον 

φωτισµός ο οποίος προσαρµόζεται σε υπάρχοντα γυαλιά για επιπλέον 

απαιτήσεις όρασης. 

 
Εικόνα 69. Μεγεθυντικά γυαλιά µε επιπλέον  φωτεινή πηγή  και χωρίς. 

11.1.3 Υποστήριξη καρπού µε το WrisTimer 

Είναι ευρέως γνωστό ότι  σταθερή κάµψη κατά της παρατεταµένες 

εργασίες οδηγεί σε σύνδροµο του καρπιαίου σωλήνα. Προσπαθώντας να 

αντιµετωπίσει αυτό το σύνδροµο, το WrisTimer υποστηρίζει τον καρπό 

επιτρέποντας όλες τις απαραίτητες κινήσεις για τις οδοντιατρικές εργασίες 

χωρίς να εµποδίζει την κάµψη.  Το  ελαστικό αυτό  µανίκι προσαρµόζεται 

εύκολα και µε σταθερότητα σε οποιονδήποτε καρπό. Το συγκεκριµένο προϊόν 

είναι σχεδιασµένο για τραυµατισµούς από επαναλαµβανόµενες κινήσεις, 

σύνδροµο καρπιαίου σωλήνα,  και για προληπτική χρήση  κατά τη διάρκεια 

της εργασίας.  
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Εικόνα 70. Υποστήριξη καρπού µε το WrisTimer 

  
 

11.1.4 Ασκήσεις ενδυνάµωσης και αποφόρτισης των 

µυών.  

              Εκτός των άλλων ο ιατρός οφείλει να ασκείται προκειµένου να 

ενδυναµώνει τους µύες οι οποίοι ενδέχεται να εκτεθούν σε µεγαλύτερη πίεση, 

έτσι προλαµβάνει την ισχαιµία και τον πόνο. Επίσης, χαλαρωτικές ασκήσεις 

των µυών επιβάλλονται για να αποφορτιστούν οι περιοχές οι οποίες είναι 

επιρρεπείς σε τανυστικές δυνάµεις. Εκτός της ενδυνάµωσης των µυών 

χρειάζονται και ασκήσεις για την σπονδυλική στήλη. Τέτοιες ασκήσεις πρέπει να 

πραγµατοποιούνται πριν την έναρξη της καθηµερινής εργασίας αλλά και κατά 

το τέλος της για µια καλή πρόληψη αλλά και διαχείριση συµπτωµάτων τα 

οποία οδηγούν σε µυοσκελετικούς τραυµατισµούς. 

11.2. Πινακες  
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Πίνακας 1. Οι γωνίες των ζωνών άνεσης 

Ζώνες άνεσης 

 Κινήσεις 0 1 2 3 

Κάµψη 0 - 10 11-25 26-50 51+ 

Έκταση 0-9 10-23 24-45 46+ 

Αξονική απόκλιση 0-3 4-7 8-14 15+ 

Κ
α
ρ
π
ό
ς 

Ωλένια απόκλιση 0-5 6-12 13-24 25+ 

Κάµψη 0-19 20-47 48-94 95+ 

Έκταση 0-6 7-15 16-31 32+ 

Προσαγωγή 0-5 6-12 13-24 24+ Ώ
µ
ο
ι 

Επαγωγή 0-13 14-34 35-67 68+ 

Κάµψη 0-10 11-25 26-45 46+ 

Έκταση 0-5 6-10 11-20 21+ 

Περιστροφή 0-10 11-25 26-45 46+ Μ
έσ
η

 

Πλευρική κάµψη 0-5 6-10 11-20 21+ 

Κάµψη 0-9 10-22 23-45 46+ 

Έκταση 0-6 7-15 16-30 31+ 

Περιστροφή 0-8 9-20 21-40 41+ 

Α
υ
χ
έν
α
ς
 

Πλευρική κάµψη 0-5 6-12 13-24 25+ 

      

 
Πίνακας 2. Η ενδεικνυοµένη στάση του σώµατος για την οδοντιατρική πράξη 

   

1. O κορµός πρέπει να 
είναι σε ευθεία και 
κάθετος 

2. Οι γοφοί είναι 
τοποθετηµένοι πιο 

ψηλά από τους 
µηρούς 

3. Η πλάτη δεν ακουµπά 
την πλάτη του 
καθίσµατος παρά 
µόνον κατά την 
διάρκεια της 
ανάπαυσης. (Για τα 
καθίσµατα µε µικρή 
γωνία κλίσης) .  

1. Οι ώµοι και η 
σπονδυλική στήλη 
παραµένουν σε µια 
ευθεία  

2. Τα γόνατα και τα 

πόδια είναι πάντα 
συµµετρικά 
αποµακρυσµένα και 
σε µια αναλογία από 
τους γοφούς. 

 

1. Ούτε το κεφάλι , ούτε 
ο αυχένας, πολύ 
περισσότερο  οι ώµοι 
και ο κορµός δεν 
λυγίζουν σε 

διαφορετικές 
κατευθύνσεις  το ένα 
µέλος από το άλλο. 

2. Η ευθεία των ώµων 
πρέπει να σχηµατίζει 
µία ευθεία γωνία µε 
την σπονδυλική 
στήλη. 

 


