Δηληηηπίαζη από μεθανόλη
Η μεθανόλη και η σπηζηικόηηηά ηηρ ζηην καθημεπινή ππακηική
Η ιεεακυθδ ή ιεεοθζηή αθημυθδ, ή λοθυπκεοια-δ απθμφζηενδ αθηακυθδ- είκαζ έκα άπνςιμ,
εφθθεηημ ηαζ ημλζηυ οβνυ ιε παναηηδνζζηζηή μζιή, πμο εοιίγεζ αοηή ηδξ αζεακυθδξ. Οζ
επζηναηέζηενμζ ηφπμζ ηδξ είκαζ μζ CH3OH ηαζ MeOH. Σηζξ ζοκδεζζιέκεξ ζοκεήηεξ είκαζ
εθαθνφ, άπνςιμ, εφθθεηημ ηαζ ημλζηυ οβνυ, ιε παναηηδνζζηζηή μζιή, πμο μιμζάγεζ ιε αοηή ηδξ
αζεακυθδξ, αθθά είκαζ εθαθνχξ βθοηφηενδ απυ αοηήκ. Σηδ θφζδ πανάβεηαζ ςξ απμηέθεζια ημο
ακαενυαζμο ιεηααμθζζιμφ ααηηδνίςκ ηαζ είκαζ ανηεηά ζηαεενή, ιε απμηέθεζια κα απμηεθεί ζε
ιζηνυ πμζμζηυ ζοζηαηζηυ ηδξ αηιυζθαζναξ ηδξ Γδξ. Χνδζζιμπμζείηαζ ςξ δζαθφηδξ ζε αζμπδιζηά
πνμσυκηα ηαεχξ ηαζ ςξ ζοζηαηζηυ ακηζροηηζηχκ ηαζ οβνχκ ηαεανζζιμφ ηαζ οαθμπζκάηςκ. Απυ
ημ 1970 ιεηαηνέπεηαζ ζε αεκγίκδ ιε εζδζηή επελενβαζία βζα άιεζδ πνήζδ βζα ηα μπήιαηα. Η ίδζα
δ ιεεακυθδ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί απεοεείαξ ςξ ηαφζζιμ ααειμφ 96 μηηακίςκ ζε
αεκγζκμηζκδηήνεξ. Η ιεεακυθδ υηακ πνδζζιμπμζείηαζ ςξ οπμηαηάζηαημ ηδξ αθημυθδξ ζηα πμηά
είκαζ επζηίκδοκδ βζα ηδκ ακενχπζκδ οβεία. Οζ ηφνζεξ μδμί έηεεζδξ ζηδ ιεεακυθδ-πένακ ηδξ
ηαηάπμζδξ- είκαζ ιέζς ηδξ εζζπκμήξ ηαζ ηδξ δενιαηζηήξ απμννυθδζδξ.
Η ηοξικόηηηα ηηρ μεθανόληρ για ηον ανθπώπινο οπγανιζμό
Όθεξ μζ πενζπηχζεζξ ηαηάπμζδξ ιεεακυθδξ αημθμοεμφκηαζ απυ ηδκ ειθάκζζδ μλείαξ
ημλζηυηδηαξ. Σπάκζα έπμοκ ακαθενεεί πενζπηχζεζξ δδθδηδνίαζδξ από ηελ εηζπλνή ή ηελ
απνξξόθεζε κεζαλόιεο από ην δέξκα. Η απνξξόθεζε ηεο κεζαλόιεο κεηά από ζηνκαηηθή ρνξήγεζε
είλαη ηαρεία θαη νη κέγηζηεο ζπγθεληξώζεηο επηηπγράλνληαη εληόο 30-60 ιεπηώλ.

Η ιεεακυθδ έπεζ ζπεηζηά παιδθή ημλζηυηδηα, δ μπμία μθείθεηαζ ζηα ημλζηά πνμσυκηα ημο
ιεηααμθζζιμφ ηδξ. Η ιεεακυθδ μλεζδχκεηαζ απυ ηδκ αθοδνμβμκάζδ ηδξ αθημυθδξ πνμξ
ζπδιαηζζιυ θμνιαθδεΰδδξ. Η μλείδςζδ ηδξ θμνιαθδεΰδδξ ζε ιονιδηζηυ μλφ δζεοημθφκεηαζ
απυ ηδκ αθοδνμβμκάζδ ηδξ θμνιαθδεΰδδξ. Τμ ιονιδηζηυ μλφ ιεηαηνέπεηαζ απυ 10-θμνιοθ
ζοκεεηάζδ ηεηνατδνμθοθθζημφ ζε δζμλείδζμ ημο άκεναηα ηαζ κενυ.
Σε πενζπηχζεζξ δδθδηδνίαζδξ απυ ιεεακυθδ, ημ ιονιδηζηυ μλφ ζοζζςνεφεηαζ ζημκ μνβακζζιυ
ηαζ οπάνπεζ άιεζδ ζοζπέηζζδ ιεηαλφ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ημο ιονιδηζημφ μλέμξ ηαζ ηδξ
αολδιέκδξ κμζδνυηδηαξ ηαζ εκδζζιυηδηαξ. Η μλέςζδ πμο παναηδνείηαζ ζε δδθδηδνίαζδ απυ
ιεεακυθδ θαίκεηαζ κα μθείθεηαζ άιεζα ή έιιεζα ζηδκ παναβςβή ιονιδηζημφ μλέμξ.
Επζπνυζεεηα, έπεζ απμδεζπηεί υηζ ημ ιονιδηζηυ μλφ ακαζηέθθεζ ηδκ μλεζδάζδ ημο ηοημπνχιαημξ
ηαζ είκαζ δ πνςηανπζηή αζηία ηδξ μθεαθιζηήξ ημλζηυηδηαξ.
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Σςμπηώμαηα δηληηηπίαζηρ από μεθανόλη
Η δειεηεξίαζε από ηελ θαηάπνζε κεζαλόιεο εθδειώλεηαη κε αηαμία, ππλειία, δπζαξζξία θαη λπζηαγκό
εληόο 30’, αθνινπζνύκελε από κηα ιαλζάλνπζα πεξίνδν 12-24 ωξώλ πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε ηεο
κεηαβνιηθήο νμέωζεο. Σεκεία θαθήο πξόγλωζεο απνηεινύλ νη ζπαζκνί, ην θώκα, ην shock, ε επίκνλε
νμέωζε, ε βξαδπθαξδία θαη ε λεθξηθή αλεπάξθεηα.
 Εηδδθχζεζξ απυ ημ βαζηνεκηενζηυ ζφζηδια: Ναοηία, έιεημξ ηαζ ημζθζαηυ άθβμξ. Είκαζ
επίζδξ πζεακυ κα εηδδθςεεί μλεία παβηνεαηίηζδα.
 Μεηααμθζηέξ δζαηαναπέξ: Σμαανή ιεηααμθζηή μλέςζδ ιε αολδιέκμ πάζια ακζυκηςκ.
 Σοζηδιαηζηέξ εηδδθχζεζξ απυ ημ Κεκηνζηυ Νεονζηυ Σφζηδια (Κ.Ν.Σ.): Πμκμηέθαθμξ,
ζφβποζδ ηαζ ίθζββμξ ειθακίγμκηαζ ιε ήπζα έςξ ιέηνζα ημλζηυηδηα, εκχ μζ ζπαζιμί ηαζ ημ
ηχια ειθακίγμκηαζ ζε ζμαανμφ ααειμφ ημλζηυηδηα.
 Άθθεξ εηδδθχζεζξ: Θμθενή υναζδ ιε ηδκ ειθάκζζδ ημο παναηηδνζζηζημφ «πεδίμο
πζμκζμφ», θςημθμαία ηαζ μίδδια ημο μπηζημφ δίζημο ηαζ ημο αιθζαθδζηνμεζδμφξ ιε
ιεζςιέκδ ακηαπυηνζζδ ηδξ ηυνδξ ζημ θςξ. Μπμνεί κα ειθακζζηεί οπενβθοηαζιία ηαζ
ηαπφπκμζα, εκχ ζε ζμαανμφ ααειμφ δδθδηδνίαζδ, ειθακίγεηαζ αηυια ηαζ κεθνζηή
ακεπάνηεζα.
Επιδημιολογικά κπιηήπια για ηη διάγνωζη
Ορισμός τοσ κρούσματος
Ύποπτο: Η περίπτωςθ κατά τθν οποία ζνα άτομο ενδζχεται να ζχει εκτεκεί ςε μεκανόλθ και
αξιολογείται από επαγγελματίεσ υγείασ. Σε καμία περίπτωςθ δεν υφίςταται πραγματικι απειλι.
Πικανό: Περιςτατικά με ςυμβατι κλινικι εικόνα δθλθτθρίαςθσ κατά τθν οποία υπάρχει υψθλόσ δείκτθσ
υποψίασ (πραγματικι απειλι ι ιςτορικό αςκενοφσ ςυμβατό ωσ προσ τθν τοποκεςία και τθν ϊρα
ζκκεςθσ με λοιπά κροφςματα) για τθν ζκκεςθ ςε μεκανόλθ, ι επιδθμιολογικι ςφνδεςθ με άλλο
εργαςτθριακά
επιβεβαιωμζνο
κροφςμα.
Επιβεβαιωμζνο: Περιςτατικά με ςυμβατι κλινικι εικόνα δθλθτθρίαςθσ από μεκανόλθ και
εργαςτθριακι επιβεβαίωςθ. Η υπόκεςθ μπορεί να επιβεβαιωκεί ακόμα και αν δεν εκτελζςτθκαν οι
εργαςτθριακζσ εξετάςεισ, επειδι υπάρχουν είτε αρκετζσ κλινικζσ και μθ ειδικζσ εργαςτθριακζσ
ενδείξεισ μιασ ςυγκεκριμζνθσ χθμικισ ουςίασ ςτον οργανιςμό του αςκενοφσ, ι υπάρχει 100%
βεβαιότθτα τθσ αιτιολογίασ του παράγοντα δθλθτθρίαςθσ.
Εργαςτθριακά κριτιρια για τθ διάγνωςθ
Ανίχνευςθ μεκανόλθσ ςε ολικό αίμα, όπωσ προςδιορίηεται από τισ εργαςτθριακζσ
νοςοκομείου.
Διαγνωζηικά ηεζη για ηην επιβεβαίωζη δηληηηρίαζης με μεθανόλη
Επίπεδα κεζαλόιεο ζην αίκα
Επίπεδα κπξκεθηθνύ ζηνλ νξό

Υπολογιςμόσ osmolal gap
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Πικανι ανάπτυξθ ςοβαρισ μεταβολικισ οξζωςθσ με αυξθμζνο χάςμα ανιόντων.
Osmolal gap = μετροφμενθ ωςμωτικότθτα του οροφ - υπολογιηόμενθ ωςμωτικότθτα οροφ
Υπολογιςμόσ ωςμωτικότθτασ οροφ (παραδοςιακζσ μονάδεσ)
Ωςμωτικότθτα οροφ = ([2 × νατρίου] + [BUN ÷ 2,8] + [γλυκόηθσ ÷ 18.1])

Θεπαπεςηική ανηιμεηώπιζη αζθενούρ με δηληηηπίαζη από μεθανόλη
Σημοξ αζζελείο κε νθζαικνινγηθέο δηαηαξαρέο ή ζεκαληηθή νμέωζε, ζα πξέπεη λα ρνξεγείηαη ελδνθιέβηα
όμηλν αλζξαθηθό λάηξην-πξνο δηόξζωζε ηεο νμέωζεο-, θαη ε πεξαηηέξω παξαγωγή ηνμηθώλ κεηαβνιηηώλ
πξέπεη λα απνθιεηζηεί από ηε ρνξήγεζε θνκεπηδόιεο ή αηζαλόιεο. Ο κεηαβνιηζκόο κπξκεθηθνύ νμένο
ζα πξέπεη λα εληζρπζεί κε ηελ ρνξήγεζε θπιιηθνύ νμένο ελδνθιέβηα. Όηαλ παξαηεξνύληαη ζνβαξέο
κεηαβνιηθέο αλωκαιίεο, ίζωο απαηηείηαη ε αηκνθάζαξζε γηα λα εληζρπζεί ε απνβνιή ηεο κεζαλόιεο-ε
ζπγθέληξωζή ηεο- ζην αίκα μεπεξλάεη ηα 50 mg/dl- θαη ηνπ κπξκεθηθνύ νμένο από ηνλ αλζξώπηλν
νξγαληζκό.

Καηεςθςνηήπιερ Οδηγίερ για ηη διασείπιζη δηληηηπίαζηρ από μεθανόλη
Για πολλά χρόνια, θ μόνθ κεραπευτικι επιλογι για τθ δθλθτθρίαςθ από μεκανόλθ ιταν
αικανόλθ, είτε λαμβανόμενθ από ςτόματοσ είτε με ςυνεχι ενδοφλζβια ζγχυςθ. Πρόκειται για μια
αποτελεςματικό «αντίδοτο», αλλά υπάρχει ανθςυχία ςχετικά με επιβλαβείσ παρενζργειεσ τθσ
αικανόλθσ. Αντί τθσ αικανόλθσ μπορεί να χορθγθκεί φομεπιηόλθ, θ οποία είναι ζνασ ανταγωνιςτικόσ
αναςτολζασ τθσ αφυδρογονάςθσ τθσ αλκοόλθσ.
Η φομεπιηόλθ είναι αποτελεςματικι ςτθν πρόλθψθ του ςχθματιςμοφ των τοξικϊν μεταβολιτϊν
που είναι υπεφκυνοι για τισ επιπλοκζσ δθλθτθρίαςθσ από μεκανόλθ. Το κφριο μειονζκτθμά τθσ ζναντι
τθσ αικανόλθσ είναι το κόςτοσ κτιςθσ. Αυτι θ διαφορά ςτο κόςτοσ αυξάνει ςε αςκενείσ με ςοβαρι
δθλθτθρίαςθ, για τουσ οποίουσ απαιτείται αιμοκάκαρςθ, κατά τθν οποία θ φομεπιηόλθ πρζπει να
δοςολογείται κάκε 4 αντί κάκε 12 ϊρεσ. Σε αντίκεςθ με τθν αικανόλθ, θ χοριγθςθ τθσ φομεπιηόλθσ δεν
ζχει ςυνδεκεί με δυςμενείσ επιπτϊςεισ για τον ανκρϊπινο οργανιςμό, όπωσ θ καταςτολι του ΚΝΣ, θ
υπογλυκαιμία, θ υποκερμία και θ ανθςυχία. Κατά τθ χοριγθςθ φομεπιηόλθσ δεν απαιτείται ςυχνι
παρακολοφκθςθ και επακόλουκθ προςαρμογι τθσ κεραπείασ, όπωσ ςυμβαίνει ςτθν περίπτωςθ
χοριγθςθσ αικανόλθσ. Παρόλα αυτά, απαιτείται εργαςτθριακι παρακολοφκθςθ τθσ μεκανόλθσ ςτον
ορό.

Αλγόπιθμορ ανηιμεηώπιζηρ δηληηηπίαζηρ από μεθανόλη
1. Εάκ έπεζ ηαηακαθςεεί πμζυηδηα ιεεακυθδξ ιεβαθφηενδ απυ 100 mg / kg, μ αζεεκήξ εα
πνέπεζ κα παναημθμοεείηαζ βζα ημοθάπζζημκ 4-6 χνεξ.
2. Δεκ εκδείηκοηαζ πθφζδ ζημιάπμο. Μδκ πνμηαθέζεηε ειεηυ, θυβς ημο ηζκδφκμο απυημιδξ
έκανλδξ ηςκ επζθδπηζηχκ ηνίζεςκ.
3. Μδκ δίκεηε εκενβυ άκεναηα.
4. Απαναίηδηδ δ δζαηήνδζδ ηδξ ααηυηδηαξ ημο αεναβςβμφ ηαζ μ επανηήξ αενζζιυξ.
5. Να παναημθμοεείηαζ δ δπαηζηή ηαζ κεθνζηή θεζημονβία ζε αζεεκείξ πμο έπμοκ ηαηακαθχζεζ
πμζυηδηα ιεεακυθδξ ιεβαθφηενδξ απυ 100 mg / kg.
6. Παναημθμοεείηε ημ pH ημο αίιαημξ, ηδκ ηαηάζηαζδ οβνχκ ηαζ δθεηηνμθοηχκ πνμζεηηζηά,
βζα κα απμθεοπεεί δ αθοδάηςζδ ή δ μλέςζδ. Η ακηζιεηχπζζδ αθοδάηςζδξ ηαζ μλέςζδξ βίκεηαζ
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ιε ηαηάθθδθδ εκδμθθέαζα πμνήβδζδ οβνχκ ή υλζκμ ακεναηζηυ κάηνζμ (υλζκμ ακεναηζηυ κάηνζμ),
ακηζζημίπςξ.
7. Άθθα ιέηνα οπμδεζηκφμκηαζ απυ ηδκ ηθζκζηή ηαηάζηαζδ ημο αζεεκμφξ.
8. Οζ αζεεκείξ εα πνέπεζ κα εκδιενχκμκηαζ βζα ηδκ ακαγήηδζδ ζαηνζηήξ αμήεεζαξ ακ
ακαπηοπεμφκ ζοιπηχιαηα ιεηά ηδκ έλμδμ ηςκ αζεεκχκ απυ ημ κμζμημιείμ.
Φαπμακεςηική ανηιμεηώπιζη δηληηηπίαζηρ από μεθανόλη
Ενδείξεισ για τη
χορθγηςη φομεπιζόλησ
Συγκζντρωςθ μεκανόλθσ
ςτο πλάςμα >20mg/dl
Ή
Πρόςφατθ κατάποςθ
μεκανόλθσ-προ ολίγων
ωρϊν-και χάςμα osmolal
>10mOsm/kg H2O
Ή
Ιςχυρι κλινικι υποψία
δθλθτθρίαςθσ από
μεκανόλθ και άνω των 2
από τα ακόλουκα
ςθμεία: Ph<7.3,
διττανκρακικά
ορροφ<20mEq/L, osmolal
gap>10mOsm/kg H2O

Ήπια
δηλητηρίαςη

Bolus δόςθ φομεπιηόλθσ 15 mg/kg μζςα ςε 30
λεπτά άπαξ

Μεταβολικι
οξζωςθ(pH: 7.317.34)
Ή
Ήπια νεφρικι
τοξικότθτα
(κρεατινίνθ
ορροφ: 1,53mg/dl)
Ή
Επιδείνωςθ από
ιπια τοξικότθτα
παρά τα
λθφκζντα
προςτατευτικά
μζτρα

Κατόπιν,
Διατιρθςθ φομεπιηόλθσ με 10 mg/kg IV q12h
για 4 δόςεισ (ξεκινϊντασ 12 ϊρεσ μετά τθν
αρχικι bolus δόςθ)

Σοβαρθ δηλητηρίαςη
Σοβαρι μεταβολικι οξζωςθ, που
δεν ανταποκρίνεται ςε κεραπεία
(pH<7.3)
Ή
Νεφρικι ανεπάρκεια(κρεατινίνθ
οροφ>3mg/dl)
Ή
Επιδείνωςθ από ιπια δθλθτθρίαςθ,
παρά τθ χοριγθςθ αντιδότου

Κατόπιν,
Διατιρθςθ φομεπιηόλθσ με 15mg/kg IV q12h
για 4 δόςεισ (ξεκινϊντασ 12 ϊρεσ μετά τθν
προθγοφμενθ δόςθ) αυξάνοντασ τθ δόςθ
εξαιτίασ τθσ μεταβολικισ αυτοεπαγωγισ
Κατόπιν,
Συνζχιςθ χοριγθςθσ του φαρμάκου μζχρι τα
επίπεδα τθσ ουςίασ να υποχωριςουν κάτω
από 20mg/dl, με ίαςθ τθσ μεταβολικισ
οξζωςθσ και των ςυμπτωμάτων

Bolus δόςθ φομεπιηόλθσ 15 mg/kg μζςα ςε 30 λεπτά άπαξ
Κατόπιν,
Αξιολόγθςθ κατάςταςθ αςκενοφσ για να γίνει αιμοκάκαρςθ
Κατόπιν,
Διατιρθςθ φομεπιηόλθσ με 10 mg/kg IV q4h για 4 δόςεισ
Κατόπιν,
Διατιρθςθ φομεπιηόλθσ με 15mg/kg IV q4h (ξεκινϊντασ 4 ϊρεσ
μετά τθν προθγοφμενθ δόςθ) αυξάνοντασ τθ δόςθ εξαιτίασ τθσ
μεταβολικισ αυτοεπαγωγισ
Κατόπιν,
Συνζχιςθ χοριγθςθσ του φαρμάκου μζχρι τα επίπεδα τθσ
ουςίασ να υποχωριςουν κάτω από 20mg/dl, με ίαςθ τθσ
μεταβολικισ οξζωςθσ και των ςυμπτωμάτων
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Χοπήγηζη θομεπιζόληρ ζηην αιμοδιάλςζη
Δοζολογία ζηην αρτή ηης αιμοδιάλσζης
Εάλ ε ηειεπηαία δόζε ρνξεγήζεθε ζε ιηγόηεξν από Μελ ρνξεγήζεηε ηελ επόκελε πξνγξακκαηηζκέλε
6 από ηε ζηηγκή ηεο αηκνδηάιπζεο
δόζε
Εάλ ε ηειεπηαία δόζε ρνξεγήζεθε ζε δηάζηεκα Χνξεγήζεηε ηελ επόκελε πξνγξακκαηηζκέλε δόζε
κεγαιύηεξν ηωλ 6 ωξώλ από ηε ζηηγκή ηεο
αηκνδηάιπζεο
Δοζολογία καηά ηην αιμοδιάλσζη
Χνξήγεζε δόζεο θαξκάθνπ θάζε 4 ώξεο
Δοζολογία καηά ηην ολοκλήρωζη ηης αιμοδιαλσζης
Χξόλνο κεηαμύ ηεο ηειεπηαίαο δόζεο θαη ηεο Δόζε πνπ ρνξεγείηαη ζην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο
νινθιήξωζεο ηεο αηκνδηάιπζεο
αηκνδηάιπζεο
Με ρνξεγείηε δνζνινγηθό ζρήκα ζην ηέινο ηεο
< 1 ϊρα
αηκνδηάιπζεο
Χνξεγείηε
ην
50%
ηεο
επόκελεο
1‐3 ϊρεσ
πξνγξακκαηηζκέλεο δόζεο
Χνξεγείηε ηελ επόκελε πξνγξακκαηηζκέλε δόζε
> 3 ϊρεσ
Διαηήρηζη ηης δοζολογίας μεηά ηο πέρας ηης αιμοδιάλσζης
Χνξεγείηε ηελ επόκελε πξνγξακκαηηζκέλε δόζε 12 ώξεο κεηά ηελ ηειεπηαία δόζε θνκεπηδόιεο εάλ
ππάξρεη έλδεημε
Αλ παξόιν πνπ ελδείθλπηαη ε ρνξήγεζε θνκεπηδόιεο ππάξρεη ηζηνξηθό ππεξεπαηζζεζίαο ζε απηήλ,
αληηθαζίζηαηαη από αηζαλόιε πνπ ζα πξέπεη λα ρνξεγείηαη βάζεη ηωλ αθόινπζωλ θαηεπζπληήξηωλ
νδεγηώλ.

Θεπαπεςηικέρ δόζειρ αιθανόληρ βάζει ηος πποθίλ καηανάλωζηρ αλκοόληρ ηος αζθενούρ
Απυθοηδ
ηζιή
δυζδξ Όγθνο δηαιύκαηνο αηζαλόιεο
10% IV
αζεακυθδξ
600‐700 mg/kg
7.6 ‐ 10 mL/kg ςε D5W πάνω από
Ανπζηή δυζδ
30’

Μδ πυηδξ
66 mg/kg/hr
Δυζδ δζαηήνδζδξ
Δυζδ δζαηήνδζδξ ηαηά ηδ 169 mg/kg/hr
δζάνηεζα ηδξ αζιμδζάθοζδξ
Χνυκζμζ πυηεξ
154 mg/kg/hr
Δυζδ δζαηήνδζδξ
Δυζδ δζαηήνδζδξ ηαηά ηδ 257 mg/kg/hr
δζάνηεζα ηδξ αζιμδζάθοζδξ

0.83 mL/kg/hr
2.13 mL/kg/hr

1.96 mL/kg/hr
3.26 mL/kg/hr

Ανηενδείξειρ σοπήγηζηρ αιθανόληρ
Απμημλίκςζδ απυ ημ αθημυθ
Ιζημνζηυ επζθδπηζηχκ ηνίζεςκ
Απαίηδζδ ζηεκήξ παναημθμφεδζδξ ημο ΚΝΣ
Η ταυτόχρονθ χριςθ διςουλφιράμθσ ι μετρονιδαηόλθσ

Θνδζηεοηζημί θυβμζ (Ιζθάι)
Κέντρο Επιχειρήσεων (Κ.ΕΠΙΧ.) – ΚΕΕΛΠΝΟ / 210-5212054

5

