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Ακτίνες laser στην οδοντιατρική

Ασφάλεια κατά τη χρήση των Laser



Ασφάλεια από τη δέσμη laser



Θέματα ασφάλειας κατά τη χρήση της ακτινοβολίας laser

•

F Τμήμα του φάσματος της Η/Μ ακτινοβολίας που έχει άμεση 

σχέση με την ασφάλεια laser.

Οι κίνδυνοι από τα laser μπορούν να χωριστούν γενικά σε δύο 

κατηγορίες: σε αυτούς που προέρχονται από την ακτινοβολία και σε αυτούς 

που δεν προέρχονται από αυτή, όπως είναι οι ηλεκτρικοί και οι χημικοί 

κίνδυνοι.



Κίνδυνοι σε χώρους λειτουργίας laser

❖ Μόλυνση της “ατμόσφαιρας” του χώρου από: 

• Προϊόντα του συστήματος αερίων του  laser (ενεργό αέριο, 
σύστημα ψύξης, παράγωγα κ.ά.) 

• Καπνούς προερχόμενους από την απανθράκωση ή την 
αποδόμηση (εξάτμιση) ιστών, κύρια στις χειρουργικές 
εφαρμογές 

❖ Κίνδυνοι από τα ηλεκτρικά συστήματα του laser

• ηλεκτροσόκ, εγκαύματα, θάνατος (τροφοδοτικά υψηλής ισχύος, 
συσσωρευτές, ηλεκτρο-οπτικά συστήματα, διαμορφωτές κ.λ.π.) 

Υπάρχουν ζωντανά κύτταρα 

στα ¨καυσαέρια¨ μιας επέμβασης laser; 



Κίνδυνοι σε χώρους λειτουργίας laser

❖ Κίνδυνοι από τους κρυογονικούς ψύκτες των διατάξεων laser 

(υγρό άζωτο, υγρό ήλιο, τα οποία είτε είναι εκρηκτικά είτε προκαλούν 
δύσπνοια)  

❖ Κίνδυνοι πυρκαϊάς 

(σύστημα πυκνωτών, έκρηξη εύφλεκτων αερίων ή διαλυτών, στατικός 
ηλεκτρισμός σε πλαστικούς σωλήνες, συστήματα οπτικής άντλησης, κ.λ.π.), 

Και φυσικά… 

❖ Κίνδυνοι από άμεση ή έμμεση έκθεση στη δέσμη laser!!! 



Κίνδυνοι σε χώρους λειτουργίας laser



Θέματα ασφάλειας από την 

ακτινοβολία laser

- κίνδυνοι στα μάτια  -

Θέματα ασφάλειας από 

την ακτινοβολία laser

- κίνδυνοι στο δέρμα  -

Θέματα ασφάλειας από την 
ακτινοβολία laser

❖ Οφθαλμοί και δέρμα οι πύλες εισόδου της ακτινοβολίας στο σώμα 



Το μάτι είναι το πιο ευαίσθητο όργανο του ανθρώπου στο φως. Όπως

ακριβώς ένας μεγεθυντικός φακός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να

συγκεντρωθεί το φως του ήλιου και να καεί ένα κομμάτι από χαρτί ή ξύλο,

έτσι και οι φακοί στο ανθρώπινο μάτι συγκεντρώνουν τη δέσμη του laser σε

μία μικροσκοπική κηλίδα που μπορεί να κάψει τον αμφιβληστροειδή χιτώνα

του ματιού. Μια δέσμη με μικρή απόκλιση καθώς μπαίνει στο μάτι μπορεί να

εστιαστεί σε μια κηλίδα διαμέτρου 10-20μm.

Θέματα ασφάλειας από την ακτινοβολία 

laser - κίνδυνοι στα μάτια  



Θέματα ασφάλειας από την ακτινοβολία laser

- κίνδυνοι στα μάτια  -



Διάδοση φωτός στους οφθαλμούς   

Θέματα ασφάλειας από την ακτινοβολία laser

- κίνδυνοι στα μάτια  -



Λόγω διατήρησης της ενέργειας, η πυκνότητα ενέργειας (που ορίζεται ως 

η ενέργεια ανά μονάδα επιφάνειας) ή αντίστοιχα η πυκνότητα ισχύος της 

δέσμης του laser αυξάνεται όσο το μέγεθος της κηλίδας μειώνεται, όταν 

παρεμβάλλονται οπτικά μέσα εστίασης της δέσμης. 

Έτσι, μια δέσμη με μικρή απόκλιση καθώς μπαίνει στο μάτι μπορεί να

εστιαστεί σε μια κηλίδα διαμέτρου 10-20μm. Αυτό σημαίνει ότι η

ενέργεια της δέσμης μπορεί να μεγαλώσει μέχρι και 100.000 φορές. Π.χ.,

εάν η πυκνότητα ισχύος της δέσμης όταν εισέρχεται στο μάτι είναι

1mW/cm2, η εστιασμένη ακτινοβολία στον αμφιβληστροειδή χιτώνα θα

είναι 100W/cm2.

1 cm

1 Watt

Η πυκνότητα ισχύος 

ορίζεται ως ο λόγος 

της φωτεινής ισχύος 

προς την διατομή της 

δέσμης και εκφράζεται 

στο σύστημα μονάδων 

SI με W m-2.

Θέματα ασφάλειας από την ακτινοβολία 

laser - μερικές χρήσιμες έννοιες 



•Το μέγεθος της κόρης του ματιού (pupil)- Η σμίκρυνση της διαμέτρου της κόρης του ματιού

μειώνει το ποσό της συνολικής ενέργειας που μεταφέρεται στην επιφάνεια του αμφιβληστροειδή.

Το μέγεθος της κόρης κυμαίνεται - σε διάμετρο - από 2mm σε έντονο φωτισμό, μέχρι τα 8mm σε

σκοτάδι.

•Ο βαθμός του χρωματισμού- Περισσότερος χρωματισμός (μεγαλύτερη συγκέντρωση μελανίνης)

οδηγεί σε μεγαλύτερη απορρόφηση θερμότητας.

• Η διάρκεια του παλμού- Όσο μικρότερος ο χρόνος (ns σε σχέση με ms), τόσο μεγαλύτερη η

πιθανότητα για τραυματισμό.

•Ο ρυθμός επαναληπτικότητας των παλμών- Όσο γρηγορότερος ο ρυθμός, τόσο μικρότερη η

πιθανότητα για απώλεια της θερμότητας και θερμική αποκατάσταση των ιστών.

•Μήκος κύματος- Καθορίζει το που εναποτίθεται η ενέργεια και σε τι ποσοστό διαπερνάει τα

οπτικά μέσα.

Διάφοροι παράγοντες που καθορίζουν το βαθμό του 

τραύματος στο μάτι από ακτινοβολία laser



Βιολογική δράση κατά την έκθεση του οφθαλμού και του δέρματος 
στα διάφορα μήκη κύματος της ακτινοβολίας laser



Ενδοδέσμια έκθεση σημαίνει ότι το μάτι ή επιδερμίδα εκτίθεται

απευθείας σε ολόκληρη ή σε μέρος της δέσμης. Το μάτι ή επιδερμίδα

τότε, εκτίθεται πιθανότατα σε όλη την ισχύ της ακτινοβολίας.

Όψη άμεσης ακτίνας. Αυτός ο τύπος είναι και ο πιο επικίνδυνος

Θέματα ασφάλειας από την ακτινοβολία 

laser - κίνδυνοι στα μάτια  και στο δέρμα 



Οι κατοπτρικές ανακλάσεις από κατοπτρικές επιφάνειες μπορεί να είναι

σχεδόν τόσο επιζήμιες, όσο η έκθεση σε απευθείας δέσμη, ιδιαίτερα αν η

επιφάνεια είναι επίπεδη.

Όψη μιας κατοπτρικά ανακλώμενης 

(δευτερεύουσας) ακτίνας από μια επίπεδη

ή καμπύλη επιφάνεια ανάκλασης.

Θέματα ασφάλειας από την ακτινοβολία 

laser - κίνδυνοι στα μάτια  και στο δέρμα



Όψη μιας κατοπτρικά ανακλώμενης (δευτερεύουσας) ακτίνας από μια

καμπυλωτή επιφάνεια ανάκλασης (λιγότερο επικίνδυνη από αυτή μιας

επίπεδης πηγής ανάκλασης).

Οι κυρτές κατοπτρικές επιφάνειες διευρύνουν τη δέσμη έτσι ώστε, ενώ το

εκτιθέμενο μάτι ή δέρμα δεν απορροφά όλη την ισχύ της δέσμης, υπάρχει

μεγαλύτερη περιοχή για πιθανή έκθεση.

Θέματα ασφάλειας από την ακτινοβολία 

laser - κίνδυνοι στα μάτια  και στο δέρμα



ΠΡΟΣΟΧΗ!! 

Η εμφάνιση μιας επιφάνειας που μοιάζει με καθρέπτη ποικίλλει με το μήκος κύματος, έτσι η 

επιφάνεια μπορεί να μοιάζει με καθρέπτη σε κάποια μήκη κύματος άλλα όχι σε κάποια 

άλλα. Κάποιος μπορεί να δεχτεί κατοπτρικές αντανακλάσεις από μια καμπυλωτή επιφάνεια 

αλλά ο κίνδυνος είναι σίγουρα λιγότερος από αυτόν της επίπεδης επιφάνειας.

Θέματα ασφάλειας από την ακτινοβολία 

laser - κίνδυνοι στα μάτια  και στο δέρμα



Μια σκεδάζουσα επιφάνεια είναι μια επιφάνεια η οποία ανακλά τη δέσμη του laser

σε πολλές κατευθύνσεις. Οι κατοπτρικές επιφάνειες που δεν είναι εντελώς επίπεδες

όπως τα κοσμήματα ή τα μεταλλικά εργαλεία, μπορεί να προκαλέσουν διάχυτες

ανακλάσεις της δέσμης (σκέδαση της ακτινοβολίας). Αυτές οι ανακλάσεις δεν

μεταφέρουν την πλήρη ισχύ ή ενέργεια της αρχικής δέσμης, αλλά μπορούν ακόμα

να είναι επιζήμιες, ιδιαίτερα για laser με υψηλή ισχύ. Τέτοιες ανακλάσεις από laser

της τάξης 4 είναι ικανές να ξεκινήσουν ανάφλεξη ή/και πυρκαγιά.

Θέματα ασφάλειας από την ακτινοβολία 

laser - κίνδυνοι στα μάτια  και στο δέρμα



Τα συμπτώματα ενός εγκαύματος το μάτι περιλαμβάνουν συνήθως

πονοκέφαλο λίγο μετά από την έκθεση στην ακτινοβολία, υπερβολικό

δάκρυσμα και ξαφνική εμφάνιση στροβιλιζόμενων κύκλων. Αυτοί

προκαλούνται από νεκρά κύτταρα ιστών, τα οποία αποσυνδέονται από τον

αμφιβληστροειδή και τον χοριοειδή χιτώνα και επιπλέουν στο υαλώδες

υγρό. Το έγκαυμα στον κερατοειδή προκαλεί ένα αίσθημα σαν ύπαρξη

άμμου στο μάτι.

Θέματα ασφάλειας από την ακτινοβολία 

laser - κίνδυνοι στα μάτια  και στο δέρμα



Ασφάλεια από τη δέσμη laser







Photo courtesy of U S Army Center for Health Promotion and Preventive Medicine

EYE INJURY BY Q-SWITCHED LASER

Retinal Injury produced by four pulses from a Nd:YAG laser range 

finder.

Laser-Professionals.com



Διάδοση φωτός στο δέρμα 

Το βάθος διείσδυσης της οπτικής  

ακτινοβολίας στο δέρμα. 

http://www.waldmann.com

Θέματα ασφάλειας από την ακτινοβολία laser

- κίνδυνοι στο δέρμα  -



ΕΓΚΑΥΜΑ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ ΑΠΟ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ CO2 LASER 

(SKIN BURN FROM CO2 LASER EXPOSURE)

Accidental exposure to partial reflection of 2000 W CO2 laser beam

from metal surface during cutting

Laser-Professionals.com



Παράδειγμα ατυχήματος από εφαρμογή της 

ακτινοβολίας laser στο δέρμα



Ονομαστική ζώνη κινδύνου (Nominal Hazard Zone, NHZ): Ο

όρος «Ονομαστική Ζώνη Κινδύνου» (NHZ) είναι πάρα πολύ

σημαντικός σε κάθε τι που αφορά την ασφάλεια κατά τη χρήση

των laser.

➢ Ορίζεται ως η ζώνη μέσα στην οποία η ακτινοβολία του laser

μπορεί να είναι επικίνδυνη για το μάτι ή για το σώμα.

➢ Το μέγεθος αυτής της ζώνης εξαρτάται από τον τρόπο που η

ακτινοβολία των laser φτάνει τον παρατηρητή: είτε μέσω της

απευθείας έκθεσης στη δέσμη (το NHZ μπορεί να είναι αρκετά

εκατοντάδες μέτρα) είτε με κάποιο τύπο ανάκλασης της

δέσμης (το NHZ μπορεί να είναι δέκατα του μέτρου).

Στη συνέχεια δίνονται ορισμένα παραδείγματα υπολογισμού της

ονομαστικής ζώνης κινδύνου για τα μάτια (Nominal Ocular Hazard

Zone, NOHZ) για διάφορους τύπους διάδοσης μιας δέσμης.

Ασφάλεια από τη δέσμη laser - υπολογισμοί ορίων



Μέγιστη Επιτρεπτή Έκθεση (Maximum Permissible Exposure, MPE):

Η μέγιστη επιτρεπτή έκθεση, MPE, είναι το μέγιστο επίπεδο της

ακτινοβολίας ενός laser στο οποίο ένα άτομο μπορεί να εκτεθεί χωρίς

επικίνδυνες συνέπειες ή βιολογικές μεταβολές στο μάτι ή στο δέρμα.

➢ Η MPE καθορίζεται από το μήκος κύματος του laser, την

ακτινοβολούμενη ενέργεια και τη διάρκεια της έκθεσης.

➢ Η μέγιστη επιτρεπτή έκθεση, MPE, είναι μια απαραίτητη

παράμετρος για τον καθορισμό της κατάλληλης οπτικής πυκνότητας

των υλικών των γυαλιών προστασίας από την ακτινοβολία, καθώς

και για τον καθορισμό της ονομαστικής ζώνης κινδύνου, ΝΗΖ.

Ασφάλεια από τη δέσμη laser - υπολογισμοί ορίων



Ασφάλεια από τη δέσμη laser - υπολογισμοί ορίων



Ασφάλεια από τη δέσμη laser - υπολογισμοί ορίων



• Case 3. NOHD calculation for 

diffuse reflection from a rough

surface. 

• Case 4. NOHD for a fibre with

half divergence angle b 

Ασφάλεια από τη δέσμη laser - υπολογισμοί ορίων



Ταξινόμηση διατάξεων Laser

• Για την ταξινόμηση των συσκευών laser πρέπει να γνωρίζουμε:

➢ Το μήκος κύματος του Laser

➢ Τη διάρκεια έκθεσης

➢ Τις συνθήκες παρακολούθησης της δέσμης

• Κάθε κατηγορία laser έχει μια σειρά από μέτρα ελέγχου ασφάλειας που θα πρέπει οι κατασκευαστές και 
οι χρήστες να εφαρμόζουν 











Maximum permissible exposure (MPE) at the cornea for a collimated laser

beam according to IEC 60825, as energy density versus exposure time for 

various wavelengths

Ασφάλεια από τη δέσμη laser - υπολογισμοί ορίων



MPE as power density versus exposure time for various wavelengths 

Ασφάλεια από τη δέσμη laser - υπολογισμοί ορίων



Ασφάλεια από τη δέσμη laser – πρότυπα 



 § Το Βρετανικό Ινστιτούτο προτύπων (British Standards Institute).Όπως είναι

κατανοητό τα πρότυπα αυτά έχουν τον κωδικό BSI και κυριότερος εκπρόσωπος

αυτών που αφορούν την ασφάλεια των laser είναι το BSI 4803.

 § H Διεθνής Ευρωπαϊκή Σύμβαση (International European Convention)

με κωδικό IEC.

 Στην Ελλάδα τα πρότυπα εκείνα που έχουν πιο μεγάλη εφαρμογή είναι

αυτά της ΙΕC. Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛ.Ο.Τ) έχει

υιοθετήσει πολλά από τα παραπάνω πρότυπα και πιο πολύ τα πρότυπα

της ΙΕC.

 Κάποια από τα παραπάνω πρότυπα είναι μεταφρασμένα στα ελληνικά

από αντίστοιχα πρότυπα σε αγγλική γλώσσα (όπως για παράδειγμα το ΕΝ

60825-1 που προέρχεται από το αντίστοιχο ΙΕC 825-1 και είναι

μεταφρασμένο λόγω της μεγάλης σημασίας του) αλλά η πλειονότητα είναι

κατευθείαν σε αγγλική γλώσσα.

Ασφάλεια από τη δέσμη laser – πρότυπα 

Διάφοροι οργανισμοί έχουν θεσπίσει πρότυπα ασφαλείας 

για χρήση laser, όπως:



 Tο Εθνικό Αμερικανικό Ινστιτούτο Προτύπων (American National Standards

Institute). Τα πρότυπα αυτά έχουν τον κωδικό ANSI και συγκεκριμένα κάποια

χαρακτηριστικά πρότυπα ANSI σχετικά με την ασφάλεια των laser είναι τα:

Κωδικός προτύπου Θέμα

ANSI Z136.1 Ασφαλής χρήση των λέιζερ

ANSI Z136.2 Ασφαλής χρήση τηλεπικοινωνιακών

συστημάτων οπτικών ινών που

χρησιμοποιούν διόδους λέιζερ και πηγές LED

ANSI Z136.3 Ασφαλής χρήση των λέιζερ σε εγκαταστάσεις

υγείας

ANSI Z136.5 Ασφαλής χρήση των λέιζερ σε εκπαιδευτικά

ιδρύματα

ANSI Z136.6 Ασφαλής χρήση των λέιζερ στο ύπαιθρο

Ασφάλεια από τη δέσμη laser – πρότυπα 



Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου, 2013 | 17:40 

Aνάκληση φακού "LED με LASER" από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή

H Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ανακοινώνει ότι η εταιρεία TIGER HELLAS 

A.E., σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου, προχωρά ανάκληση 

προϊόντος «Φακός LED με LASER» μάρκας Tiger με κωδικό 1300250 και 

γραμμοκώδικα 0200013002507.

Το εν λόγω προϊόν είναι φακός LED με 8 LED φωτάκια και ένα δείκτη LASER, 

συσκευασμένος σε διαφανές πλαστικό και στη συσκευασία του αναγράφεται η 

κατηγορία του LASER ως «κατηγορία 1».

Σύμφωνα με εργαστηριακό έλεγχο η μετρούμενη ισχύς του συγκεκριμένου λέιζερ 

είναι 7.0 mW και υπερβαίνει τη μέγιστη ισχύ λέιζερ κατηγορίας 1 (0.39) με το 

συντελεστή 18. Με βάση τη μέτρηση της κατηγορίας του το εν λόγω λέιζερ 

ανήκει στην κατηγορία 3Β και όχι στην κατηγορία 1, όπως αναφέρεται στη 

συσκευασία του. Η μετρούμενη δέσμη λέιζερ δεν πληρεί τις τεχνικές 

προδιαγραφές ασφαλείας που ορίζει το πρότυπο EN 60825-1:2007 για μια 

κατηγορία 3Β devicer λέιζερ.

Υπουργική Απόφαση, Αριθ. Φ1-806 του Υπουργείου Ανάπτυξης 

(ΦΕΚ/Β/921/27.08.1998) «Περί απαγόρευσης διάθεσης στη 

αγορά προϊόντων LASER».



Μέτρα προστασίας - Προειδοποιητικά σήματα



Μέτρα προστασίας - Προειδοποιητικά σήματα



Μέτρα προστασίας – Γυαλιά 



Ασφάλεια από τη δέσμη laser - υπολογισμοί ορίων

Οπτική Πυκνότητα (Optical Density, OD): Η οπτική πυκνότητα, OD,

χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της κατάλληλης προστασίας του ματιού με

ειδικά γυαλιά. Η οπτική πυκνότητα είναι ένα μέτρο της εξασθένησης που υφίσταται

η ακτινοβολία περνώντας μέσα από ένα φίλτρο και δίνεται από μια λογαριθμική

συνάρτηση με τον παρακάτω τύπο:

όπου ο λόγος μέσα στην αγκύλη είναι το αντίστροφο της εξασθένησης (ή η

απορροφητικότητα) και η τιμή Ε0 της εξόδου του laser είναι η προβλεπόμενη

χειρότερη περίπτωση συνθηκών έκθεσης (σε J/cm2 ή W/cm2) και η MPE

εκφράζεται στις ίδιες μονάδες με το Ε0.

Πρακτικά, ως απορρόφηση θεωρούμε το λόγο της προσπίπτουσας ισχύος laser προς

τη διερχόμενη, όπου, προφανώς, για ικανοποιητική προστασία θέλουμε η

διερχόμενη φωτεινή ένταση να είναι μικρότερη ή ίση της ΜΡΕ.



Μέτρα προστασίας – Γυαλιά 



Μέτρα προστασίας – Γυαλιά και Επιθέματα  



❖As in all aspects of laboratory, field, classroom, or industrial safety, the best 

measures are a positive attitude and common sense. 



Εγκαύματα στα μάτια

Δεκάδες Μοσχοβίτες τυφλώθηκαν από λέιζερ σε ρέιβ πάρτι

Τουλάχιστον 29 νέοι έμειναν σχεδόν τυφλοί από ισχυρές ακτίνες λέιζερ που

χρησιμοποιήθηκαν σε ρέιβ πάρτι έξω από τη Μόσχα, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες Υγείας

της πόλης.

«Όλοι έχουν εγκαύματα στον αμφιβληστροειδή, οι ουλές είναι ορατές. Η απώλεια

όρασης σε ορισμένα περιστατικά φτάνει το 80%, αλλά η αποκατάστασή της είναι

αδύνατη» δήλωσε στην εφημερίδα Kommersant οφθαλμίατρος που εξέτασε τους

ασθενείς.

Όπως αναμεταδίδει το Reuters, το ρέιβ πάρτι Aquamarine πραγματοποιήθηκε στις 5

Ιουλίου στο Κιρζάχ, 80χλμ. βορειοανατολικά της Μόσχας. Λίγες ημέρες αργότερα,

νεαροί που είχαν πάει στο φεστιβάλ άρχισαν να εμφανίζονται στα νοσοκομεία.

«Είδα αμέσως μια κηλίδα όπως όταν κοιτάς

κατευθείαν τον ήλιο» ανέφερε στην εφημερίδα

ένας ρέιβερ. «Τρεις ημέρες αργότερα αποφάσισα

να πάω στο νοσοκομείο. Με εξέτασαν, με ρώτησαν

αν είχα πάει στο φεστιβάλ και μου έκαναν αμέσως

εισαγωγή. Δεν πήγα καν στο σπίτι να πάρω τα

πράγματά μου». Οι ιδιοκτήτες μιας υπηρεσίες

οπτικοακουστικών συστημάτων δήλωσαν στο

Reuters ότι το δυστύχημα οφείλεται στην

«ασχετοσύνη» των τεχνικών, καθώς

χρησιμοποίησαν λέιζερ υπερβολικά υψηλής

ισχύος.



Ασφάλεια από τη χρήση laser - Ο ρόλος του 

Φυσικού Νοσοκομείων

• Ο Σύμβουλος Προστασίας από τα Laser συνεργάζεται με την επιτροπή 

Ακτινοπροστασίας για τη θέσπιση και τήρηση των κανόνων ασφαλείας σε 

νοσοκομειακούς χώρους εφαρμογής Laser

• Ο Επιβλέπων για την Προστασία από τα Laser πρέπει να επιτηρεί τη σωστή 

εφαρμογή των μέτρων προστασίας (γυαλιά, υγροί επίδεσμοι/επιθέματα,  

φωτεινά σήματα κ.λ.π.)

Στις περισσότερες χώρες, έχει θεσμοθετηθεί η

ειδικότητα του Φυσικού της Ιατρικής στο χώρο των

μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών και ειδικότερα στο

χώρο των εφαρμογών των laser, βιοϊατρικών και

μη.

Σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες προβλέπεται ο

Σύμβουλος Προστασίας από τα Laser, ενώ σε

επιμέρους χώρους βιοϊατρικών εφαρμογών των

Laser (π.χ. οφθαλμολογικό ιατρείο, γυναικολογικό,

νευροχειρουργικό κ.ά.) ορίζεται ο Επιβλέπων για

την Προστασία από τα Laser.



Για τον καθορισμό των μέτρων ελέγχου που πρέπει να εφαρμοστούν πρέπει να συνυπολογίζει 

ο Φυσικός, ο υπεύθυνος για την ασφάλεια από τα laser, όχι μόνον την τάξη και την περιοχή 

εφαρμογής του laser αλλά και κάποια επιπλέον στοιχεία, όπως π.χ.:

❖ το πλήθος και την τάξη ενός εκάστου laser

❖ την τοποθεσία του laser στο περιβάλλον εργασίας 

❖ την παρουσία απληροφόρητου, μη ειδικευμένου προσωπικού

❖ τη μονιμότητα ή όχι της πορείας διάδοσης της δέσμης laser

❖ την παρουσία αντικειμένων που συμπεριφέρονται είτε ως κατοπτρικές  

ή ως διάχυτα ανακλαστικές επιφάνειες στην πορεία της δέσμης 

❖ τη χρήση οπτικών διατάξεων όπως είναι οι φακοί, τα μικροσκόπια και άλλα

Τα μέτρα ελέγχου διακρίνονται σε δύο τύπους: 

- διοικητικός έλεγχος (κυρίως διαδικασίες), 

- ηλεκτρομηχανολογικός έλεγχος (π.χ. διαφράγματα για διακοπή της δέσμης).

Ασφάλεια από τη χρήση laser - Ο ρόλος του 

Φυσικού Νοσοκομείων





Web Sources 

• www.fda.gov/cdrh/ 

• www.laserinstitute.org 

• www.osha.gov/SLTC/laserhazards 

• http://www.rli.com/resources/accident.aspx  or accidents@rli.com

•Rockwell Laser Industries, Laser Incident Database, William J. Ertle, 

Kevin M. Donnelly, 

•«LASER SAFETY MICRO-COURSE», by LASER-

PROFESSIONALS Inc.(Experience Makes the Difference). 
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Web Pages and Free Online Tutorials

1. The Physics Classroom: Specular vs. Diffuse Reflection

http://www.glenbrook.k12.il.us/GBSSCI/PHYS/Class/refln/u13l1d.html

2. The Physics Classroom: Anatomy of the Eye

http://www.glenbrook.k12.il.us/gbssci/Phys/Class/refrn/u14l6a.html

3. Princeton University: Laser Safety Training Guide

http://web.princeton.edu/sites/ehs/laserguide/index.htm

4. University of Illinois at Urbana-Champaign: Laser Safety Training Tutorial

http://www.ehs.uiuc.edu/rss/lasers/index.aspx?tbID=lsr

5. Sam’s Laser FAQ: What is a Laser and How Does It Work?

http://www.repairfaq.org/sam/laserfaq.htm#faqwil

6. Sam’s Laser FAQ: Laser Safety

http://www.repairfaq.org/sam/lasersaf.htm#saftoc

7. U.S. Army CHPPM: Lasers and Their Effects on the Human Eye

http://chppm-www.apgea.army.mil/laser/Publications/Fact%20Sheets/250130498.pdf
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