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ΣΕΧΝΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΗ ΚΡΑΝΟΤ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΣΤΧΗΜΑ 
 
 

ΕΙΑΓΩΓΗ 
Θ ζγκαιρθ αφαίρεςθ του κράνουσ από κάποιον αναβάτθ που ζχει εμπλακεί ςε ατφχθμα μπορεί να 
του ςϊςει τθ ηωι. Πρζπει όμωσ να γίνει άμεςα και ςωςτά. 
 
Παλαιότερα πίςτευαν ότι θ αφαίρεςθ του κράνουσ μοτοςικλετιςτι που ζχει εμπλακεί ςε ατφχθμα 
ζπρεπε να γίνεται αποκλειςτικά από ιατροφσ ι επαγγελματίεσ διαςϊςτεσ και όχι από τουσ 
παρευριςκομζνουσ ςτον τόπο του ατυχιματοσ.  
 
Ο κφριοσ λόγοσ γι´ αυτό είναι το ρίςκο να προκλθκεί ςοβαρόσ τραυματιςμόσ τθσ ςπονδυλικισ ςτιλθσ 
ςτθν περιοχι του αυχζνα από τθν επιπόλαιθ προςπάκεια κάποιου να αφαιρζςει το κράνοσ ενόσ 
αναβάτθ που πικανόν δεν ζχει τισ αιςκιςεισ του. 
 
Ζρευνεσ τθσ γερμανικισ λζςχθσ αυτοκινιτου ΑDΑC και επιςτθμόνων που αςχολοφνται με τισ 
ςυνκικεσ και τισ επιπτϊςεισ διαφόρων ατυχθμάτων αναφζρουν ότι πρζπει να αφαιρείται άμεςα το 
κράνοσ από κάποιον μοτοςικλετιςτι που ζχει εμπλακεί ςε ατφχθμα αφοφ ο χρόνοσ που κα περάςει 
μζχρι τθν άφιξθ του αςκενοφόρου μπορεί να αποβεί εισ βάροσ τθσ κατάςταςθσ του τραυματία. 
 

 
 



Θ άμεςθ αφαίρεςθ του κράνουσ ςτον τόπο του ατυχιματοσ είναι απαραίτθτθ γιατί…: 
 
 Απελευκερϊνουμε τον αεραγωγό του κφματοσ βοθκϊντασ με αυτό  τον  τρόπο τθν αναπνοι του. 
 Ελζγχουμε τθν αναπνοι του κφματοσ. 
 ε περίπτωςθ καρδιοαναπνευςτικισ ανακοπισ μποροφμε να εφαρμόςουμε άμεςα ΚΑ.Α. 
 Ακινθτοποιοφμε το κεφάλι και τον αυχζνα του κφματοσ. 
 Εντοπίηουμε και ςτθ ςυνζχεια αντιμετωπίηουμε αποτελεςματικά μια εξωτερικι αιμορραγία ςτο 

κεφάλι. 
 

Δεν αφαιροφμε το κράνοσ εάν είναι παραμορφωμζνο και ςταματάμε τθ 
διαδικαςία αφαίρεςθσ εάν ο τραυματίασ μασ αναφζρει δυςκολία ςτθν 
αναπνοι, ζντονο πόνο, εάν ακοφςουμε τριγμό ςτον αυχζνα κατά τθ 
διάρκεια των χειριςμϊν μασ ι αν οι ςυνκικεσ γίνουν επικίνδυνεσ για εμάσ 
και κινδυνζψουμε από τρίτουσ παράγοντεσ!   
 

Σε κάκε περίπτωςθ το κράνοσ κα πρζπει να αφαιρείται μόνο από 
εκπαιδευμζνο και πιςτοποιθμζνο προςωπικό.  

 



ΑΦΑΙΡΕΗ ΚΡΑΝΟΤ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΣΤΧΗΜΑ 
 
Για τθν ςωςτι ζκβαςθ τθσ διαδικαςίασ αφαίρεςθσ κράνουσ χρειάηονται δυο εκπαιδευμζνοι 
διαςϊςτεσ που κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ και ζνα ςκλθρό ρυκμιηόμενο αυχενικό κολάρο. 
 
ε περίπτωςθ που δεν ζχουμε ςτθ διάκεςι μασ αυχενικό κολάρο κα πρζπει να είμαςτε 
προετοιμαςμζνοι για να διατθριςουμε τθν ακινθτοποίθςθ τθσ κεφαλισ αποκλειςτικά με τα χζρια 
μασ και ίςωσ για μεγάλο χρονικό διάςτθμα, μζχρι τθν άφιξθ των ςυνεργείων διάςωςθσ και τθν τελικι 
ακινθτοποίθςθ του κφματοσ ςε ειδικό φορείο! 
 

 Ο 1οσ Διαςϊςτθσ ακινθτοποιεί το κράνοσ 
εφαρμόηοντασ τα χζρια  του με τζτοιο 
τρόπο ϊςτε να πετφχει περιςτροφι του 
κεφαλιοφ ςε ευκεία και ουδζτερθ κζςθ. 
 
Όλεσ οι κινιςεισ πρζπει να γίνονται αργά 
και ςτακερά. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο 2οσ Διαςϊςτθσ ευκυγραμμίηει το ςϊμα 
του κφματοσ, ςθκϊνει το κρφςταλλο, 
αφαιρεί γυαλιά ι άλλα ελεφκερα 
αντικείμενα, ελζγχει τθν κατάςταςθ του 
κφματοσ και λφνει προςεκτικά το 
λουράκι του κράνουσ. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Στθ ςυνζχεια ο 2οσ Διαςϊςτθσ 
ακινθτοποιεί με το ζνα χζρι τον αυχζνα 
του κφματοσ και με το άλλο χζρι 
χρθςιμοποιϊντασ τον δείκτθ και τον 
αντίχειρα ακινθτοποιεί το ςαγόνι 
ελζγχοντασ ζτςι το βάροσ τθσ κεφαλισ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

α      β         γ    
 

 
Όταν ο 2οσ Διαςϊςτθσ δθλϊςει ζτοιμοσ, τότε ο 1οσ Διαςϊςτθσ αφαιρεί το κράνοσ 
ακολουκϊντασ δυο θμικυκλικζσ κινιςεισ ςφμφωνα με τθν καμπφλθ του κράνουσ. 
 
Στθν πρϊτθ κίνθςθ ο Διαςϊςτθσ ακολουκεί τθν καμπφλθ του κράνουσ προσ τα κάτω 
(φωτογραφία α.) μζχρι να αποκαλυφκεί θ μφτθ του κφματοσ. 
 
Στθ δεφτερθ κίνθςθ ο Διαςϊςτθσ ακολουκεί τθν καμπφλθ του κράνουσ προσ τα πάνω 
(φωτογραφία β.) μζχρι να αποκαλυφκεί το μζτωπο του κφματοσ και τελικά το κράνοσ 
αφαιρείται με μια τελευταία κίνθςθ προσ το μζροσ του Διαςϊςτθ (φωτογραφία γ.)   
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μετά τθν αφαίρεςθ του κράνουσ, όλο το βάροσ και τθν ευκφνθ τθσ ακινθτοποίθςθσ τθσ 
κεφαλισ ζχει ο 2οσ Διαςϊςτθσ.  
 
Στθ ςυνζχεια ο 1οσ Διαςϊςτθσ αναλαμβάνει πλιρωσ τθν ακινθτοποίθςθ τθσ κεφαλισ 
του κφματοσ και εφαρμόηεται το αυχενικό κολάρο από τον 2ο Διαςϊςτθ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ο 1οσ Διαςϊςτθσ παραμζνει επί τθσ κεφαλισ μζχρι τθν τελικι ακινθτοποίθςθ του 
κφματοσ ςε ειδικό φορείο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

Οι μοτοσικλετιστές αμήκουμ σε δύο κατηγορίες: 

"Σε αυτούς που έπεσαμ και σε αυτούς που θα πέσουμ" 

Αμ τημ έχεις γλιτώσει προστάτευσε ότι πολυτιμότερο κουβαλάς. 

 

ΤΜΒΟΤΛΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΤ ΚΡΑΝΟΤ 

Πθγι: http://www.best-motorcycle-gear.com/ 

 

Σο βαςικότερο κριτιριο για τθν αγορά κάποιου κράνουσ είναι να πλθρεί τθσ προδιαγραφζσ 

αςφάλειασ.  

Πάντα να ρωτάτε αν το κράνοσ ζχει προδιαγραφζσ αςφαλείασ (ECE 22.05) και ειδικά ςτα φκθνά 

κράνθ τα οποία πικανόν δεν καλφπτουν όλεσ τισ προδιαγραφζσ αλλά απλά είναι εγκεκριμζνα από 

τθν χϊρα παραγωγισ τουσ (Ε1 Γερμανία Ε2 Γαλλία Ε3 Ιταλία κοκ)  

Προςζξτε / ρωτιςτε από τι υλικό είναι φτιαγμζνο το κζλυφοσ.  

Σο κζλυφοσ του κράνουσ ςυνικωσ είναι φτιαγμζνο από μίξθ πολυκαρμπονάτου, από fiberglass, ι 

από μίξθ διάφορων άλλων υλικϊν όπωσ carbon (ανκρακονιματα) και Kevlar.  

Σα κράνθ από fiberglass ςυνικωσ ζχουν πολφ μεγάλθ αντοχι ςε δυνατι πρόςκρουςθ και το υλικό 

παραμζνει αναλλοίωτο για πολλά χρόνια, όπωσ επίςθσ και τα carbon.  

http://www.best-motorcycle-gear.com/


Σο πολυκαρμπονάτο είναι καλό υλικό αλλά όχι για πολλά χρόνια και το βάροσ του είναι κάπου ςτθν 

μζςθ και προσ τα πάνω των ςυνθκιςμζνων γραμμαρίων που ζχουν τα κράνθ.  

Σα fiber carbon είναι ςαφζςτατα πιο ελαφριά και ίςωσ από τα πιο ελαφριά κράνθ.  

Σο δεφτερο βαςικότατο κριτιριο είναι θ ςωςτι εφαρμογι ςτο κεφάλι μασ.  

Κατά τθν επιλογι ενόσ κράνουσ πρζπει να ξζρετε ότι πζρα από τον ςυντελεςτι αςφάλειασ που 

πρζπει να παρζχει το κράνοσ, ζνασ εξίςου ςθμαντικόσ παράγοντασ είναι θ άνεςθ που προςφζρει 

αυτό.  

Δεν πρζπει να μασ πιζηει  (απλά να εφαρμόηει χωρίσ κενά) ςτθν περιφζρεια του κεφαλιοφ μασ, αυτιν 

που περνάει από το φψοσ του μετϊπου.  

Όταν λοιπόν δοκιμάηετε ζνα κράνοσ ςε κάποιο κατάςτθμα, φροντίςτε να το αφιςετε ςτο κεφάλι ςασ 

για τουλάχιςτον 5 λεπτά, πριν το βγάλετε και εςτιάςτε τθν προςοχι ςασ ςτο αν ςασ ενοχλεί ζςτω και 

λίγο ςε κάποιο ςθμείο του κεφαλιοφ ςασ.  

Αφοφ περάςει αυτόσ ο χρόνοσ, βγάλτε το κράνοσ και κοιταχτείτε ςε ζνα κακρζφτθ για τυχόν κόκκινα 

ςθμάδια ςτο πρόςωπο ςασ. Αν υπάρχουν καλό είναι να το προςζξετε.  

Θ πίεςθ ςτα μάγουλα ΠΡΕΠΕΙ να υπάρχει και είναι το μόνο ςθμείο που μετά από μικρι χριςθ κα 

πάρει το ςχιμα του ςωςτά.  

Επίςθσ το εςωτερικό πρζπει να είναι από φφαςμα καλισ ποιότθτασ και υποαλλεργικό.  



ΕΝΑ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΚΑΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 

Μετριςτε τθν περιφζρεια του κεφαλιοφ ςασ με μια μεηοφρα.  Αντιςτοιχιςτε το αποτζλεςμα τθσ 

μζτρθςθσ με το ςυγκεκριμζνο μζγεκοσ κράνουσ και φορζςτε το (small-medium-large). Σο κράνοσ 

πρζπει να είναι ςφιχτό ςτο κεφάλι ςασ αλλά ταυτοχρόνωσ και άνετο . Προςπακιςτε να βάλετε ζνα 

δάχτυλο ανάμεςα ςτο μζτωπο ςασ και ςτο κράνοσ.  To ςωςτό είναι να μθν μπορείτε να το κάνετε.  

Δοκιμάςτε να περιςτρζψετε το κεφάλι μζςα ςτο κράνοσ, κρατϊντασ το καλά με τα χζρια ςασ ι 

κουνιςτε το κεφάλι ςασ δεξιά αριςτερά. Σο κράνοσ δεν πρζπει να κουνιζται ανεξζλεγκτα .  

Δοκιμάςτε να βγάλετε το κράνοσ από το κεφάλι ςασ ζχοντασ το δεμζνο, τραβϊντασ το από το πίςω 

μζροσ. 

 

 

 

(ενθμερωτικό video ςτο παρακάτω link) 

http://www.youtube.com/watch?v=KytJa4i96v4&feature=player_embedded 

 

Δοκιμάςτε να φορζςετε γυαλιά (αν δεν χρθςιμοποιείτε οράςεωσ, ςίγουρα κα χρθςιμοποιιςετε 

θλίου), πρζπει να υπάρχει ο αντίςτοιχοσ χϊροσ ϊςτε τα μπράτςα των γυαλιϊν να μθν ςασ ενοχλοφν.  

Προςζξτε καλά τθν εφαρμογι τθσ ηελατίνασ κατά το κλείςιμο. Θ αεροςτεγισ εφαρμογι τθσ δεν κα 

επιτρζπει κορφβουσ από τον ςτροβιλιςμό του αζρα και τθν είςοδο νεροφ κατά τθν οδιγθςθ ςε 

βροχι. Καλό κα είναι το υλικό ςτο οποίο πατάει θ ηελατίνα κατά το κλείςιμο να μθν είναι από 

πλαςτικό αλλά λαςτιχζνιο κακ όλθ τθν περιφζρεια του.  

H ηελατίνα επίςθσ πρζπει να είναι αντιχαρακτικι (όςο γίνεται αυτό) και ειδικά αντικαμβωτικι.  

Θ εφκολθ αφαίρεςθ τθσ χωρίσ εργαλεία είναι προςόν.  

http://www.youtube.com/watch?v=KytJa4i96v4&feature=player_embedded


Σο ςφςτθμα εξαεριςμοφ (κοινϊσ αεραγωγοί)  κα πρζπει να είναι ςωςτά τοποκετθμζνοι και ςτο 

ςωςτό μζγεκοσ. Αυτό που κα πρζπει να κοιτάξετε, είναι όταν τουσ κλείνετε, να κλείνουν καλά γιατί 

ςε διαφορετικι περίπτωςθ και ειδικά ςε μια δυνατι βροχι κα το μετανιϊςετε οικτρά που δεν το 

προςζξατε. Αποφφγετε τα κράνθ με μεγάλουσ μετωπικοφσ αεραγωγοφσ.  Οι αεραγωγοί τθσ ηελατίνασ 

(αυτοί μπροςτά από τθν μφτθ μασ) παίηουν ίςωσ τον ςθμαντικότερο ρόλο, κι αυτό γιατί είναι αυτοί 

που δεν κα αφινουν τθν ηελατίνα να κολϊςει τισ βροχερζσ μζρεσ, αλλά είναι και αυτοί που 

δθμιουργοφν τον μεγαλφτερο κόρυβο. Ο αεραγωγόσ κορυφισ είναι αυτόσ που κα μασ κρατάει το 

κεφάλι μασ δροςερό τουσ ηεςτοφσ μινεσ (και μόνο εκτόσ πόλθσ) όπωσ επίςθσ δεν κορυβεί ιδιαίτερα.  

Αν είναι δυνατόν, αγοράςτε ζνα κράνοσ με αφαιροφμενο εςωτερικό.   

Προςζξτε πολφ το τελείωμα του εςωτερικοφ ςτο κάτω μζροσ του κράνουσ το οποίο πρζπει να είναι 

επενδυμζνο με πλαςτικό κι όχι να είναι ςυνεχεία του υφάςματοσ του εςωτερικοφ, γιατί τισ βροχερζσ 

μζρεσ, το νερό που κα ¨γλφφει¨ και κα κυλάει προσ τα κάτω. 

Καλό κα είναι το κράνοσ να ζχει ςτάνταρ ι προαιρετικά προςταςία μφτθσ αναβάτθ και υποςιάγωνο. 

Σο κλείςιμο ςτο λουράκι είναι ςθμαντικό.  Προςζξτε το εςωτερικό των λουριϊν να είναι από μαλακό 

υλικό κι όχι από πλαςτικό το οποίο κα προκαλζςει ερεκιςμοφσ ςτο ςθμείο επαφισ του με το 

ευαίςκθτο δζρμα του λαιμοφ μασ. Θ επιλογι δικι ςασ.  Όταν φοράτε το κράνοσ ςασ φροντίςτε να 

ζχετε πάντα δεμζνο το λουράκι. Σζλοσ, και πριν από τθν αγορά, προςζξτε καλά τθν ποιότθτα βαφισ 

και τθν θμερομθνία λιξθσ του κράνουσ. 
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