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Ο κλασικός τρόπος χρήσης των υγρών διακλυσμού κατά 
τη διαδικασία της ενδοδοντικής θεραπείας είναι επαρκής; 
Τα πλεονεκτήματα του χημικού καθαρισμού έναντι του μη-
χανικού στο πολύπλοκο σύστημα των ριζικών σωλήνων 
είναι αποδεδειγμένα και ο κατάλληλος συνδυασμός που 
επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Τα μηχανικά μέσα 
δεν αρκούν στο να καθαρίσουν παράπλευρους ριζικούς 
σωλήνες και περίεργες μορφολογίες. Η πολυπλοκότητα του 
συστήματος των ριζικών σωλήνων και η παραμονή μικρο-
βίων σε περιοχές που δεν φτάνουν τα μηχανικά μας μέσα 
επιβάλλουν την αναζήτηση της βελτίωσης της διαδικασίας 

του χημικού καθαρισμού. Η ενεργοποίηση των υγρών δι-
ακλυσμού συντελεί στη βελτίωση αυτής της διαδικασίας, 
αλλά ταυτόχρονα θα μπορούσε να πει κανείς ότι αποτελεί 
μια συχνά δαπανηρή διαδικασία. 
Για να τη χρησιμοποιήσουμε με λογικό τρόπο και να τη δια- 
τηρήσουμε εντός των ορίων, είναι σκόπιμο να εξετάσουμε 
λεπτομερώς τις εκάστοτε αποδοτικές τεχνικές. Εκτός από 
την ενεργοποίηση των υγρών διακλυσμού που βασίζεται 
σε λέιζερ, η υδροδυναμική και αυτή με συσκευές υπερη-
χητικής ή ηχητικής ενεργοποίησης των υγρών διακλυσμού 
αποδεικνύουν συνεχώς την αποτελεσματικότητά τους.

Η διαδικασία των διακλυσμών του συστήμα-
τος των ριζικών σωλήνων αποτελεί ένα ζή-
τημα καθημερινής κλινικής πράξης στην Εν-
δοδοντία, αναπόσπαστο από την έννοια της 
ίδιας της ενδοδοντικής θεραπείας. Στόχος 
της διαδικασίας των διακλυσμών σύμφωνα με 
την ευρωπαϊκή κοινότητα ενδοδοντολόγων 
(European Society of Endodontology 2006,
Schäfer 2007) είναι:
1.  Εξάλειψη μικροβίων - αντιμικροβιακή δρά-

ση
2.  Εξάλειψη μικροβίων σε περιοχές που μέ-

νουν ανέπαφες από τη μηχανική επεξερ-
γασία

3. Απομάκρυνση ρινισμάτων οδοντίνης
4. Διάλυση των πολφικών υπολειμμάτων
5.  Λίπανση του ριζικού σωλήνα για διευκό-

λυνση της δράσης των μικροεργαλείων
6.  Απομάκρυνση του οδοντινικού επιχρίσμα-

τος (smear layer)
Και όλα αυτά για να επιτύχουμε την τρισδιά-
στατη έμφραξη του πολύπλοκου συστήματος 
των ριζικών σωλήνων.
Σύμφωνα με ερωτηματολόγια που έχουν 
δοθεί σε συνέδρια (DGET 6. Jahrestagung 
2016) ένας μόνο στους τέσσερις οδοντιά-
τρους ενεργοποιεί τα υγρά διακλυσμού κατά 
την διάρκεια της ενδοδοντικής θεραπείας. 
Αν και η ενεργοποίηση με υπερήχους των 
υγρών διακλυσμού είναι γνωστή και ερευνά-
ται επιστημονικά εδώ και αρκετά χρόνια, οι 
κλινικοί αποφεύγουν την ενεργοποίηση των 
υγρών διακλυσμού. 
Πολλές έρευνες επιστημονικά τεκμηριωμέ-
νες αλλά και με κλινικό υπόβαθρο σε βάθος 
χρόνου έχουν γίνει, που αποδεικνύουν την 
αποτελεσματικότητα της ενεργοποίησης των 
υγρών διακλυσμού και τον καθοριστικό ρόλο 
που μπορεί να παίξει στην επιτυχία μιας ενδο-
δοντικής θεραπείας (Εικ. 1).

Πότε η ενεργοποίηση των υγρών δια-
κλυσμού έχει νόημα;
Η ενεργοποίηση των υγρών διακλυσμού έχει 
νόημα μόνο όταν οι ριζικοί σωλήνες και το 
σύστημα αυτών είναι ήδη σωστά επεξεργα-
σμένο, ώστε το υγρό να μπορεί να κυκλο-
φορήσει έως το ακρορριζικό τριτημόριο του 
συστήματος των ριζικών σωλήνων. Ως στό-
χος της μηχανικής επεξεργασίας πρέπει να 
θεωρείται και η δημιουργία επαρκούς χώρου 
ώστε να καταστεί δυνατή η χρήση υγρών δι-
ακλυσμών και η προώθηση αυτών σε όλο το 
σύστημα του ριζικού σωλήνα (Εικ. 2). 

Με την ενεργοποίηση των υγρών διακλυ-
σμού ουσιαστικά προωθούνται τα χημικά 
μέσα σε περιοχές που το μικροεργαλείο δεν 
θα καταφέρει να φτάσει. Υπολείμματα ρυπα-
ρού οδοντινικού επιχρίσματος και μολυσμέ-
νων πολφικών ιστών που έχουν παραμείνει 
μετά τη μηχανική επεξεργασία εμποδίζουν τη 
τοποθέτηση του υδροξειδίου του ασβεστίου, 
κάτι το οποίο θα μπορούσε να αποφευχθεί 
με την ενεργοποίηση των διακλυσμών. Αυτός 
είναι και ο μόνος τρόπος για να εξασφαλιστεί 
και η σωστή τοποθέτηση του υδροξειδίου 
του ασβεστίου σε όλο το μήκος του ριζικού 
σωλήνα και στα σημεία τα μη προσπελάσι-
μα από τα μηχανικά μέσα. Επιπρόσθετα, σε 
ήδη μολυσμένους ριζικούς σωλήνες με περι-
ακρορριζικές αλλοιώσεις (ή και σε μολυσμέ-
νους παράπλευρους ριζικούς σωλήνες) η λε-
πτομερής απολύμανση του συστήματος των 
ριζικών σωλήνων είναι ιδιαιτέρως σημαντική. 
Τα βακτήρια μπορούν να εισχωρήσουν βαθιά 

στα οδοντινοσωληνάρια με αποτέλεσμα η 
απομάκρυνσή τους από εκεί να είναι ανέφι-
κτη χωρίς τη χρήση της ενεργοποίησης των 
υγρών διακλυσμού. Η χρήση αυτή θα βοη-
θήσει στην εισχώρηση των υγρών διακλυ-
σμού σε βάθος οδοντινοσωληναρίων, αφού 
αφαιρεθεί το ρυπαρό οδοντινικό επίχρισμα. 
Η ενεργοποίηση του υγρού διακλυσμού για 
παράδειγμα του υποχλωριώδους νατρίου, 
που χρησιμοποιείται κατά κόρον, πολλαπλα-
σιάζει την αντιμικροβιακή του δράση και με 
τη σειρά του μπορεί να βελτιώσει τη μακρο-
πρόθεσμη επιτυχία της θεραπείας.
Σε δεύτερο χρόνο, το υδροξείδιο του ασβε-
στίου πρέπει να αφαιρεθεί εξ ολοκλήρου από 
το πολύπλοκο σύστημα των ριζικών σωλή-
νων, γεγονός που δεν είναι καθόλου εύκολο, 
λόγω της πολυπλοκότητας αυτής. Ιδιαιτέρως 
σε μορφολογίες όπως ισθμοί ή ακρορριζικά 
δέλτα η αφαίρεση του υδροξειδίου χωρίς 
ενεργοποίηση μπορεί να είναι έως και αδύνα-
τη. Αυτό το δείχνουν διάφορες ex vivo έρευ-
νες που έχουν γίνει με Micro CT. 
Άρα η ενεργοποίηση των υγρών διακλυσμού 
πρέπει να γίνεται μετά τη μηχανική επεξεργα-
σία και πριν την τοποθέτηση του υδροξειδίου 
του ασβεστίου καθώς και σε δεύτερο χρόνο 
για την αφαίρεση του υδροξειδίου του ασβε-
στίου πριν την έμφραξη των ριζικών σωλή-
νων.

Πώς μπορούμε (με ποιους τρόπους) να 
ενεργοποιήσουμε τα υγρά διακλυσμού;
Laser
Η χρήση του laser στην Ενδοδοντία έχει συ-
ζητηθεί επανειλημμένα, αλλά αμφιλεγόμενα. 
Η υπεροχή της χρήσης του laser σε σχέση 
με το συμβατικό τρόπο χρήσης των υγρών 
διακλυσμού, όσον αφορά την αποτελεσμα-
τικότητα στην απολύμανση των ριζικών σω-
λήνων, δεν έχει αποδειχθεί επιστημονικά σε 
πληθώρα άρθρων. Ένας νέος ωστόσο τρό-
πος ενεργοποίησης με το ER:YAG-LASER, 
το «Photon Induced Photoacustic streaming» 
(PIPS) δείχνει να έχει αυξημένη θετική επί-
δραση στην ενεργοποίηση των διακλυσμών. 
Με τη βοήθεια των παλμών λέιζερ, τα κύματα 
σοκ υψηλής ενέργειας εκπέμπονται στο υγρό 
έκπλυσης, το οποίο αρχίζει να μετακινείται 
και εξαπλώνεται σε μορφή κυμάτων σε όλο 
το σύστημα των ριζικών σωλήνων (acoustic 
streaming). Ωστόσο περιμένουμε και κλινικά 
αυτή η μέθοδος να μας δείξει τα αναμενόμε-
να καλά αποτελέσματα, καθώς είναι ακόμα 
νωρίς. Φυσικά ένα μεγάλο μειονέκτημα της 
τεχνικής είναι η μεγάλη οικονομική δαπάνη.

Υδροδυναμική Ενεργοποίηση
Η υδροδυναμική ενεργοποίηση των υγρών 
διακλυσμού είναι ένας άλλος τρόπος που 
οδηγεί σε ανάπτυξη της ροής των υγρών, με 
αποτέλεσμα να αφαιρείται το ρυπαρό οδοντι-
νικό επίχρισμα αποδεδειγμένα καλύτερα σε 
σύγκριση με το συμβατικό τρόπο. Η ανάπτυ-
ξη της ροής αυτής μπορεί να γίνει με συσκευ-
ές στροβιλο-ελεγχόμενες (Rins Endo) ή ακό-
μα και με τη κίνηση ενός εργαλείου χειρός 
ή του κύριου κώνου πάνω κάτω επαναλαμ-
βανόμενα δημιουργώντας χειροκίνητα στρο-
βιλισμό του υγρού. Ο τρόπος αυτός δείχνει 
θετικά αποτελέσματα κυρίως σε κεκαμμένους 
ριζικούς σωλήνες.

Υπέρηχοι
Η αντίστοιχη ενεργοποίηση με υπερήχους εί-
ναι η μέθοδος που επιστημονικά έχει ερευνη-
θεί περισσότερο από κάθε άλλη μέθοδο και 
έχουν πραγματοποιηθεί πολλές έρευνες που 
αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητά της. 
Αποτελεί το gold standard για την ενεργο-
ποίηση των υγρών διακλυσμού μέχρι σήμε-
ρα. Ένα μεγάλο πλεονέκτημα αυτής της τε-
χνικής είναι ότι οι περισσότεροι οδοντίατροι 
έχουν συσκευές υπερήχων στα ιατρεία τους. 
Οι συσκευές αυτές αρκεί να ρυθμίζονται στα 
30.000 Ηz. Έτσι με την αγορά μόνο των κα-
τάλληλων ρύγχων (Εικ. 3) για την ενεργο-
ποίηση των υγρών μπορούν να εφαρμόσουν 
αυτήν την τεχνική. 

Προσοχή χρειάζεται στην επιλογή των ρύγ-
χων καθώς και στη χρήσης τους ώστε να 
αποφευχθεί η επαφή με τα τοιχώματα των 
ριζικών σωλήνων. Η επαφή αυτή μπορεί να 
επηρεάσει αρνητικά την ήδη υπάρχουσα επε-
ξεργασία των ριζικών σωλήνων, όπως και να 
οδηγήσει στο σπάσιμο αυτών των μικροεργα-
λείων. Η χρήση τους μπορεί να είναι δύσκο-
λη σε σωλήνες με έντονες κάμψεις. H ενερ-
γοποίηση με τη χρήση υπερήχων πρέπει να 

Εικ. 1: H σωστή τοποθέτηση των βελονών (1-
2μμ από το μήκος εργασίας) κατά τη διαδικασία 
των διακλυσμών και η προσπάθεια για συνεχή 
ανακύκληση του υγρού.

Εικ. 2: Το υγρό διακλυσμού (ΝαΟCl) μέσα στο 
ριζικό σώληνα πριν και μετά την ενεργοποίηση.

Εικ.3: Μεταλλικό ρύγχος για τη 
χρήση σε συσκευή υπερήχων.
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είναι παθητική και να μη συμμετέχει μηχανικά 
στην επεξεργασία του συστήματος των ριζι-
κών σωλήνων. Έτσι αποφεύγονται τα συμ-
βάματα, αλλά ταυτόχρονα προωθούνται τα 
αντιμικροβιακά υγρά στις περιοχές που δεν 
φτάνουν τα μηχανικά μας μέσα. Οι δονήσεις 
που προκαλούν οι υπέρηχοι δημιουργούν το 
λεγόμενο φαινόμενο της σπηλαιοποίησης 
και ακουστικής ροής με αποτέλεσμα να ενερ-
γοποιούν τα υγρά με αυτό τον τρόπο και να 
αυξάνουν έτσι την αντιμικροβιακή τους δρά-
ση (Εικ. 4). 

Ήχοι
Με ενεργοποίηση των υγρών διακλυσμού 
μέσω δονήσεων μέχρι 20kHz τότε ονομάζου-
με την ενεργοποίηση αυτή ηχητική. Προφα-
νώς οι δονήσεις που προκαλούνται στο άκρο 
του εκάστοτε ρύγχους είναι χαμηλότερες και 
πιο αδύναμες (λιγότερα Hz) σε σχέση με αυ-
τές των υπερήχων. Υπάρχουν στο εμπόριο 
πολλές ηχητικές συσκευές (Endoactivator) 
με προσαρμοσμένα ρύγχη με συγκεκριμένες 
κωνικότητες και μεγέθη. Η ιδέα όσον αφορά 
αυτό είναι το ρύγχος να ταιριάζει στην εκά-
στοτε διεύρυνση του ριζικού σωλήνα και να 
αποφευχθεί με αυτόν τον τρόπο η επαφή με 
τα τοιχώματα του ριζικού σωλήνα. Στη βιβλι-
ογραφία η ηχητική ενεργοποίηση δεν δείχνει 
να υπερέχει έναντι της ενεργοποίησης με υπε-
ρήχους. Συνεχώς όμως η ανάπτυξη και η δη-
μιουργία νέων ρύγχων κατάλληλων για ηχητι-
κές συσκευές μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. 
Ένα σχετικά νέο μικροεργαλείο για ενεργο-
ποίηση με ήχους των υγρών διακλυσμών είναι 
ένα ρύγχος από πολυαμίδη (ΕDDY) (Εικ. 5). 
Το εύκαμπτο, λείο αυτό ρύγχος με δυνατό-
τητα πρόκαμψης πλεονεκτεί σε σύγκριση με 
τα μεταλλικά ρύγχη και ταυτόχρονα δονείται 
σε υψηλότερες συχνότητες (5000 - 6000 
Ηz) από ότι τα κλασικά ρύγχη των ηχητικών 
συσκευών. In vitro μελέτες που έχουν γίνει 
έχουν δείξει πολύ θετικά αποτελέσματα όσον 
αφορά την ενεργοποίηση των υγρών διακλυ-
σμού, συνδυάζοντας τα πλεονεκτήματα των 
υπερήχων με την ευκαμψία – ευελιξία του συ-
γκεκριμένου υλικού. Μπορεί να χρησιμοποιη-
θεί σε κεκαμμένους ριζικούς σωλήνες στο επι-
θυμητό μήκος 1-2 μμ από το μήκος εργασίας 
και να ενεργοποιήσει τα υγρά διακλυσμού. Η 
χρήση του είναι απλή και καθόλου πολύπλο-
κη και μπορεί να γίνει και με εφαρμογή σε μία 
χειρολαβή Airscaler (Εικ. 5).

Συμπέρασμα
Η ενεργοποίηση των υγρών διακλυσμού απο-
τελεί ένα μέρος της μοντέρνας Ενδοδοντίας 
καθώς και ένα αποφασιστικό βήμα της ενδο-

δοντικής θεραπείας που μπορεί να καθορίσει 
την επιτυχία της. Για αυτό ακριβώς το λόγο 
έχει θέση στην καθημερινή κλινική πράξη και 
δεν περιορίζεται στην εξειδικευμένη Ενδοδο-
ντία. Η επιλογή του τρόπου ενεργοποίησης 
είναι απόφαση του κάθε κλινικού, ο οποίος 
μπορεί να διαλέξει από αποδεδειγμένους 
τρόπους ενεργοποίησης (ύπερηχοι) μέχρι και 
πιο νέες τεχνολογικά μεθόδους (ΕDDY) που 
φέρουν εξίσου πολύ θετικά αποτελέσματα 
στην επίδραση της αντιμικροβιακής δράσης 
των υγρών διακλυσμού. Το μόνο σίγουρο 
είναι ότι η συμπληρωματική ενεργοποίηση 
των υγρών διακλυσμού υπερέχει σε σύγκριση 
με το συμβατικό, κλασικό τρόπο απλής έκ-
πλυσης των ριζικών σωλήνων στηριζόμενοι 
αποκλειστικά στην αντιμικροβιακή δράση 
των υγρών διακλυσμού. Η ενεργοποίηση βο-
ηθά στο να προωθηθεί το υγρό διακλυσμού 
σε περιοχές που τα μηχανικά μέσα υστερούν 
να φτάσουν. Σημεία που όμως, μπορούν να 

καθορίσουν την επιτυχία μιας ενδοδοντικής 
θεραπείας.
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‰ÈÔ˘ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï ª·˙›ÓË˜. 
∏ ‡ÏË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Â›Ó·È Ù·ÍÈÓÔÌËÌ¤ÓË ÛÂ ¤ÓÙÂÎ· ÎÂÊ¿Ï·È·. ™ÙÔ ÚÒ-
ÙÔ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ‰›ÓÔÓÙ·È ÂÈÛ·ÁˆÁÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· Î·È ·ÚÔ˘-
ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ‚·ÛÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· Î·È ÙÂ¯ÓÈÎ¤˜ ·ÎÙÈÓÔÁÚ¿ÊËÛË˜ ÌÂ È‰È·›ÙÂÚË
ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÛÙËÓ ∂Ó‰Ô‰ÔÓÙ›· Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È fiÏ· Ù·
ÛÙÔÈ¯Â›· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÍÈÔÏÔÁËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÎÙÈÓÔÁÚ·Ê›·. ™ÙÔ ÎÂÊ¿-
Ï·ÈÔ ÙÚ›· Ô˘ ÂÈÌÂÏ‹ıËÎ·Ó ÔÈ Î.Î. ªÈÎÚÔÁÂÒÚÁË˜ Î·È §˘ÚÔ‡‰È·, ‰È-
‰¿ÎÙÔÚ·˜ ∂Ó‰Ô‰ÔÓÙÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ∞¶£ Î·È ·Ó·ÏËÚÒÙÚÈ· Î·ıËÁ‹-
ÙÚÈ· ∂Ó‰Ô‰ÔÓÙÔÏÔÁ›·˜ ∞¶£, ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ·ÍÈÔ-
ÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ „ËÊÈ·Î¤˜ ·ÎÙÈÓÔÁÚ·ÊÈÎ¤˜ ·ÂÈÎÔÓÈÛÙÈÎ¤˜ ÙÂ¯ÓÈÎ¤˜ Ô˘
ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÓ‰Ô‰ÔÓÙ›·. ™ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ù¤ÛÛÂÚ·, ·-
ÊÔ‡ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ‚·ÛÈÎ¤˜ ·Ú¯¤˜ ÔÚı‹˜ ·ÂÈÎfiÓÈÛË˜ Î·È Ù· ÎÚÈ-
Ù‹ÚÈ· ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙË˜ ·ÎÙÈÓÔÁÚ·Ê›·˜, ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Ù· Û˘ÓËı¤ÛÙÂ-

Ú· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·Ù¿ ÙË Ï‹„Ë, ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È ÛÙÂÚ¤ˆÛË ÙˆÓ Ï·ÎÈ-
‰›ˆÓ. ™Ù· ÎÂÊ¿Ï·È· ¤ÓÙÂ, ¤ÍÈ Î·È ÂÙ¿ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ‰ÈÂÍÔ‰ÈÎ¿ Ë
Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙË˜ ·ÎÙÈÓÔÁÚ·Ê›·˜ ÛÙË ‰È¿ÁÓˆÛË ÙË˜ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ Ô‰ÔÓÙÈ-
ÎÒÓ Î·È ÂÚÈÔ‰ÔÓÙÈÎÒÓ ÈÛÙÒÓ, ÙÚ·˘Ì·ÙÈÎÒÓ ‚Ï·‚ÒÓ Î·È Ë ·ÍÈÔÏfiÁËÛË
ÙˆÓ ÂÓ‰Ô‰ÔÓÙÈÎÒÓ ıÂÚ·ÂÈÒÓ. ™Ù· ÎÂÊ¿Ï·È· ÔÎÙÒ Î·È ÂÓÓ¤· ·Ó·-
Ù‡ÛÛÂÙ·È Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙË˜ ·ÎÙÈÓÔÁÚ·Ê›·˜ ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ıÂÚ·Â˘-
ÙÈÎÔ‡ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ·Ó·Ï˘ÙÈÎ¿ Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙË˜ ÛÂ fiÏ·
Ù· ÛÙ¿‰È· ÙË˜ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎ‹˜ Î·È ÙË˜ ̄ ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎ‹˜ ÂÓ‰Ô‰ÔÓÙ›·˜. ™ÙÔ
ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ‰¤Î· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙË˜ ·ÎÙÈÓÔÁÚ·Ê›·˜ ÛÙË
‰È¿ÁÓˆÛË Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË È·ÙÚÔÁÂÓÒÓ Û˘Ì‚·Ì¿ÙˆÓ Ô˘ Û˘Ì‚·›-
ÓÔ˘Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ÂÓ‰Ô‰ÔÓÙÈÎ‹˜ ıÂÚ·Â›·˜. ™ÙÔ ÂÓ‰¤Î·ÙÔ
ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ, ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô, ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Ù· ·ÎÙÈÓÔÁÚ·ÊÈÎ¿ ÎÚÈÙ‹ÚÈ·
·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ Î·È Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙË˜ ·ÎÙÈÓÔÁÚ·Ê›·˜ ÛÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘
ıÂÚ·Â˘ÙÈÎÔ‡ ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÂÓ‰Ô‰ÔÓÙ›·. 
™Â fiÏ· Ù· ÎÂÊ¿Ï·È· ‰fiıËÎÂ È‰È·›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ Ï·ÈÛ›ˆÛË-ÙÂÎ-
ÌËÚ›ˆÛË ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ÌÂ Û¯Â‰È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ÊˆÙÔÁÚ·Ê›Â˜ Î·È ·ÎÙÈ-
ÓÔÁÚ·Ê›Â˜ ·fi ̄ ·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÎÏÈÓÈÎ¿ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎ¿. 

∆ÈÌ‹:
90 Â˘ÚÒ

£Âfi‰ˆÚÔ˘ §·ÌÚÈ·Ó›‰Ë K·ıËÁËÙ‹ ∂Ó‰Ô‰ÔÓÙÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ∞¶£   

πˆ¿ÓÓË ªÔÏ˘‚‰¿ E›ÎÔ˘ÚÔ˘ K·ıËÁËÙ‹ ∂Ó‰Ô‰ÔÓÙÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ∞¶£

∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï ª·˙›ÓË ¢È‰¿ÎÙÔÚ· ∂Ó‰Ô‰ÔÓÙÔÏÔÁ›·˜

EÓ· Û‡Á¯ÚÔÓÔ ‚È‚Ï›Ô

ÁÈ· ÙÔ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔ «Û‡ÌÌ·¯Ô» 

ÙË˜ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹˜ Ô‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈÎ‹˜

Ú¿ÍË˜: ÙËÓ ·ÎÙÈÓÔÁÚ·Ê›·

Εικ.4: Σχηματικό σχέδιο της ακουστικής ροής 
(acoustic streaming) γύρω από ένα μικροεργα-
λείο (Ahmad et al. 1987).

Εικ. 5: Ρύγχος EDDY για 
ενεργοποίηση με ηχητι-
κή συσκευή.


