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Ιµατισµός, οικιακά λευκά είδη, πλυντήρια ρούχων και 
υγιεινή στο σπίτι 

 
 

Το ενηµερωτικό αυτό φυλλάδιο έχει δηµιουργηθεί για να παρέχει γενικές 
πληροφορίες και πρακτικές συµβουλές, σχετικά µε  τον κίνδυνο διασποράς µικροβίων 
µέσω του ρουχισµού και των λευκών ειδών σπιτιού. Οι πληροφορίες στο φυλλάδιο 
αυτό απευθύνονται στους επαγγελµατίες υγείας, στα µέσα ενηµέρωσης, σε όσους 
ενδιαφέρονται να κατανοήσουν τους κινδύνους µόλυνσης που σχετίζονται µε το 
πλύσιµο ρούχων στο σπίτι και σε όσους είναι υπεύθυνοι για την ενηµέρωση, και την 
καθοδήγηση του κοινού  σχετικά µε την σωστή πλύση του ιµατισµού στο οικιακό 
περιβάλλον. (Η µετάφραση του άρθρου στα ελληνικά είναι µία περίληψη του 
πρωτότυπου άρθρου.  Ολόκληρο το άρθρο στην αγγλική γλώσσα µπορείτε να το 

βρείτε στην ιστοσελίδα www.ifh-homehygiene.org)  
 
 

 

  
Τα ρούχα, τα λευκά είδη, τα πανιά καθαρισµού, κ.α. µπορούν να µολυνθούν 

όπως και οποιαδήποτε άλλη επιφάνεια στο σπίτι µε δυνητικά επιβλαβή µικρόβια 
(βακτήρια, ιοί, µύκητες) κατά την καθηµερινή τους χρήση. Παρά το γεγονός ότι ο 
κίνδυνος µόλυνσης του ρουχισµού µπορεί να είναι µικρότερος από εκείνον που 
σχετίζεται µε τα χέρια, ή µε τις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή µε τα χέρια, 
παρόλα αυτά θα πρέπει να ακολουθούµε ορισµένες πρακτικές σύµφωνα µε το 
επίπεδο του κινδύνου κάθε αντικειµένου.  Εκτός του προφανούς σκοπού που 
εξυπηρετεί το πλύσιµο των ρούχων στο σπίτι, δηλαδή να έχουµε οπτικά καθαρά 
ρούχα, το πλύσιµο ρούχων στο σπίτι θα πρέπει να έχει εξυπηρετεί: 

 

• Την µείωση µετάδοσης µολυσµατικών ασθενειών µεταξύ των µελών της 
οικογένειας. 

• Την µείωση εξάπλωσης ανθεκτικών στα αντιβιοτικά στελεχών όπως του MRSA 
(ανθεκτικός χρυσίζων σταφυλόκοκκος), ή των πολυανθεκτικών Gram αρνητικών 
παθογόνων (π.χ. ευρέως φάσµατος β-λακτάµες), µεταξύ των υγιών µελών της 
οικογένειας. 

 
∆ραστηριότητες ή καταστάσεις όπου µέσω της ένδυσης και των λευκών ειδών 

οικιακής χρήσης, τα µικρόβια µπορούν να µολύνουν ή να αποικίσουν µέλη της 
οικογένειας, περιλαµβάνουν:  

• Όταν χρησιµοποιούµε εσώρουχα, κάλτσες, σεντόνια ή πετσέτες τα οποία έχουν 
µολυνθεί µε δυνητικά επιβλαβή ή ανθεκτικά στα αντιβιοτικά στελέχη. 

• Όταν ήδη άρρωστα µέλη της οικογένειας µοιράζονται αντικείµενα (π.χ. πετσέτες) 
µε άλλα µέλη της οικογένειας κατά την διάρκεια καθηµερινών δραστηριοτήτων. 

• Όταν µέλη µίας αθλητικής οµάδας µοιράζονται τις πετσέτες τους. 
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• Όταν µολυσµένα και µη µολυσµένα υφάσµατα συµπεριλαµβάνονται στην ίδια 
πλύση σε πλυντήριο, όπου τα παθογόνα µικρόβια µεταφέρονται από τα 
µολυσµένα στα µη µολυσµένα υφάσµατα. 

• Όταν χειριζόµαστε µολυσµένο ρουχισµό πριν το πλύσιµο στο πλυντήριο ή 
µεταφέρουµε ανεπαρκώς πλυµένα στο πλυντήριο µολυσµένα ρούχα. 

• Όταν υπάρχει συσσώρευση µικροβιακού φορτίου µέσα στα τοιχώµατα, τις 
σωληνώσεις του πλυντηρίου (δηµιουργία βιοµεµβράνης), τα οποία µεταφέρονται 
και εναποτίθενται στα ρούχα κατά την διάρκεια της πλύσης στο πλυντήριο. 

• Όταν κατά την διάρκεια της πλύσης δεν καταστραφούν όλοι οι µικροοργανισµοί, 
και τα ρούχα παραµείνουν υγρά για ικανό διάστηµα, υπάρχει η πιθανότητα εκ 
νέου ανάπτυξης των µικροβίων που έχουν επιβιώσει. 

 
Μείωση της διασποράς µικροβίων µεταξύ των µελών της οικογένειας 

 
 Στο σπίτι οι κύριες πηγές των µικροβίων που πρέπει να ελεγχθούν µε τις 
σωστές πρακτικές υγιεινής, είναι τα άρρωστα ή αποικισµένα µε µικρόβια µέλη της 
οικογένειας, τα κατοικίδια ζώα και τα τρόφιµα, κυρίως τα ωµά. 
 
 Οι µολυσµατικοί παράγοντες που έχουν την δυνατότητα να εξαπλωθούν 
µέσω της ένδυσης, και των πανιών καθαρισµού, περιλαµβάνουν εντερικά βακτήρια 
όπως η σαλµονέλα, η σιγκέλλα, το καµπυλοβακτηρίδιο, E. Coli, κλωστηρίδιο difficile 
και ιογενή εντερικά στελέχη όπως ο νοροϊός, ροταϊός, αδενοϊός, και αστροϊός. Επίσης 
περιλαµβάνουν διάφορους αναπνευστικούς ιούς (γρίπης, κρυολογήµατος, κλπ.).   
Οι κίνδυνοι από παθήσεις του δέρµατος σχετίζονται κυρίως µε τον χρυσίζων 
σταφυλόκοκκο (περιλαµβανοµένου του MRSA), τους µύκητες (Candida Albicans) 
µαζί µε στελέχη δερµατόφυτων µυκήτων όπως η τριχοφυτία γνωστή και ως «πόδι 
του αθλητή» και ο έρπης. Στις ανεπτυγµένες χώρες η τριχοφυτίαση αντιπροσωπεύει 
το 70% του συνόλου των δερµατοφύτων και µεταδίδεται µέσω των καλτσών.  
 
 Συνήθως οι πετσέτες προσώπου ή σώµατος, τα σεντόνια, τα εσώρουχα, κλπ. 
που έρχονται σε άµεση επαφή µε το σώµα, είναι πιο πιθανό να µολυνθούν από τα 
µέλη της οικογένειας. Στα υψηλού κινδύνου για µόλυνση υφάσµατα κατατάσσουµε τις 
πετσέτες της κουζίνας, τα πανιά καθαρισµού και γενικά ότι έχει να κάνει µε την 
επαφή των χεριών µας και µε τις επιφάνειες τροφίµων, ειδικά τα καθαριστικά πανιά 
που χρησιµοποιούνται κατά την παρασκευή του φαγητού ή για τον καθαρισµό της 
τουαλέτας. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί και στα πανιά καθαρισµού σωµατικών 
εκκρίσεων ή εµετού σε επιφάνειες που σχετίζονται µε τα κατοικίδια ζώα. Η 
απολύµανση τους µετά από κάθε χρήση είναι απαραίτητη. 
 
Πόσο µεγάλος είναι ο κίνδυνος µόλυνσης από τα είδη ένδυσης και τα λευκά 
είδη σπιτιού; 

 
 Μετά από ανάλυση των µικροβιολογικών και επιδηµιολογικών στοιχείων, το 
∆ιεθνές Φόρουµ για την Υγιεινή στο σπίτι, (IFH), κατέληξε στο συµπέρασµα ότι τα 
είδη ένδυσης και τα λευκά είδη οικιακής χρήσης, αποτελούν παράγοντα κινδύνου για 
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την µετάδοση λοιµώξεων στο σπίτι κατά την διάρκεια καθηµερινών δραστηριοτήτων.  
Παρόλο που τα είδη αυτά δεν σχετίζονται άµεσα µε την επαφή χεριών – τροφίµων και 
µε τα πανιά καθαρισµού, που θεωρούνται οι βασικές διαδροµές µετάδοσης στο σπίτι, 
είναι αναγκαίο να αναπτυχθούν ορθές πρακτικές πλυσίµατος για την µείωση του 
κινδύνου. 
 Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο κίνδυνος µόλυνσης που σχετίζεται µε τα ρούχα δεν 
είναι σταθερός, αντιθέτως υπό κάποιες συνθήκες µπορεί να αυξηθεί. Οι περιπτώσεις 
αυτές είναι όταν ένα µέλος της οικογένειας έχει διάρροια, εµετό ή λοίµωξη δερµατικού 
ή χειρουργικού τραύµατος. Επιπλέον όταν ένα µέλος της οικογένειας έχει µειωµένο 
ανοσοποιητικό σύστηµα κυρίως ηλικιωµένοι που πάσχουν από χρόνια προβλήµατα 
υγείας. Ιδιαίτερα αυτή η οµάδα πρέπει να εκπαιδευτεί στον ασφαλή τρόπο 
πλυσίµατος των ειδών ένδυσης. Αυτή είναι µια από τις σηµαντικότερες στρατηγικές 
για τον περιορισµό της εξάπλωσης των ανθεκτικών σε αντιβιοτικά στελεχών και την 
µείωση συνταγογράφησης αντιβιοτικών. 
 
Μείωση στην “σιωπηλή” εξάπλωση των ανθεκτικών στα αντιβιοτικά στελεχών  

 
 Η αντιµετώπιση των ανθεκτικών  στελεχών είναι παγκόσµια προτεραιότητα τα 
τελευταία χρόνια και η αίσθηση ότι τα µέτρα υγιεινής παίζουν σηµαντικό ρόλο στη 
µείωση τους είναι αυξανόµενη. Πλέον κατά τα άλλα υγιείς άνθρωποι γίνονται 
ανθεκτικοί φορείς σταφυλόκοκκου ή εντεροβακτηριδίων. Λόγω της καλής κατάστασης 
της υγείας τους οι κίνδυνοι δεν είναι εµφανείς, µέχρι να νοσηλευτούν σε κάποιο 
νοσοκοµείο και στην συνέχεια να εξαπλώσουν τον ιό σε άλλους ασθενείς, Με αυτόν 
τον τρόπο "σιωπηλά" µεταδίδεται η µόλυνση. 
 
Μετάδοση του ανθεκτικού χρυσίζοντος σταφυλόκοκκου (MRSA) µέσω ρούχων 
και σεντονιών 

 
 Ο χρυσίζων σταφυλόκοκκος είναι ένας ακίνδυνος οργανισµός και ανιχνεύεται 
συνήθως στα ρουθούνια, το λαιµό και στο δέρµα ( ιδιαίτερα στις µασχάλες και στη 
βουβωνική χώρα). Περίπου το ένα τρίτο του πληθυσµού τον µεταφέρει µονίµως και 
το ένα τρίτο τον παρουσιάζει σε παροδική/ βραχυπρόθεσµη βάση. Ο αποικισµός 
είναι συνήθως ασφαλής, περιστασιακά όµως µπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή λοίµωξη 
όπως βακτηριαιµία. Οι οργανισµοί αυτοί µπορούν να επιβιώσουν για µεγάλα χρονικά 
διαστήµατα σε ρούχα, και µε αυτόν τον τρόπο να µεταδοθούν. Ιδιαίτερη βέβαια 
ανησυχία προκαλούν τα νέα πολυανθεκτικά στελέχη του ιού. Έρευνα στις ΗΠΑ 
δείχνει ότι τα στελέχη αυτά µπορούν να µεταδοθούν στα σχολεία, στις φυλακές και 
στις αθλητικές οµάδες. Επαφή δέρµα µε δέρµα και έµµεση επαφή µε µολυσµένα 
υφάσµατα, πετσέτες, σεντόνια και αθλητικά ενδύµατα είναι αρκετά σηµαντική. Μια 
ανασκόπηση των στοιχείων, κάνει ξεκάθαρο ότι τα είδη ένδυσης και τα λευκά είδη 
του σπιτιού καθορίζουν τον ρυθµό εξάπλωσης του στα νοικοκυριά και όχι µόνο. 
 
 
 
 



 

Σελίδα 4 από 12 

 

Πως το πλύσιµο σε πλυντήριο µειώνει τα µικρόβια στα ρούχα 

 
 Κατά την διάρκεια πλυσίµατος στο πλυντήριο ο συνδυασµός θερµοκρασίας 
µε την δράση του νερού και του απορρυπαντικού, όλα µαζί µειώνουν τα επίπεδα 
µικροβίων στα υφάσµατα. 
 
Φυσική - µηχανική αφαίρεση 
 Κατά την διάρκεια του κύριου πλυσίµατος βρωµιές και µικρόβια 
αποµακρύνονται από τα υφάσµατα και εναιωρούνται εντός του νερού πλυσίµατος. 
Κατόπιν απορρίπτονται στην αποχέτευση κατά την φάση ξεβγάλµατος και 
στυψίµατος των ρούχων.   
 
Θερµική αδρανοποίηση 
 Εκτός µε την φυσική αποµάκρυνση οι µικροοργανισµοί µπορούν να 
καταστραφούν µε την θερµότητα. Το ποσοστό θερµικής αδρανοποίησης αυξάνεται 
καθώς αυξάνεται και η θερµοκρασία. 
 
Χηµική απενεργοποίηση 
 Κατά το πλύσιµο στο πλυντήριο, κάποια συστατικά των απορρυπαντικών, 
όπως τασιενεργά και λευκαντικά µε βάση  το ενεργό οξυγόνο αδρανοποιούν τα 
µικρόβια. Η προσθήκη υποχλωριώδους λευκαντικού στη διαδικασία πλύσης επίσης 
επιτυγχάνει την καταστροφή µικροβίων.  
 
Επίσης, άλλοι παράγοντες µείωσης των µικροβίων είναι: 

• Όταν τα ρούχα στεγνώνουν στον ήλιο, επιτυγχάνεται ένα επιπρόσθετο  
µικροβιοκτόνο αποτέλεσµα λόγω της έκθεσης των ρούχων στο ηλιακό φως. 

• Το στέγνωµα των ρούχων στο στεγνωτήριο µπορεί να µειώσει επιπλέον το 
µικροβιακό φορτίο.  

• Το σιδέρωµα, ιδιαίτερα µε σίδερο ατµού, επιτυγχάνει περαιτέρω  µείωση των 
µικροβίων στα ρούχα και τα  κλινοσκεπάσµατα.  

• Η µικροβιακή επιµόλυνση µειώνεται επιπλέον όταν τα ρούχα αποθηκεύονται 
στεγνά. 

 
Η σύσταση των απορρυπαντικών πλυντηρίου ρούχων 

 
Τα απορρυπαντικά πλυντηρίων περιέχουν ένα µίγµα συστατικών όπως 

τασιενεργά, ενισχυτικά αλκαλικότητας, οπτικούς λευκαντές, αρώµατα, κλπ. Η 
καθαριστική δράση των απορρυπαντικών πλυντηρίου ρούχων προκύπτει κυρίως 
από την δράση των τασιενεργών ουσιών που έχουν σχεδιαστεί για την 
µεγιστοποίηση της απελευθέρωσης της βρωµιάς και των µικροβίων από τα ρούχα  
και της εναιώρησης τους µέσα στο υγρό πλύσεως µαζί µε τα ένζυµα και τις 
λευκαντικές ουσίες µε βάση το οξυγόνο που αφαιρούν τους λεκέδες. Η βρωµιά και τα 
µικρόβια στην συνέχεια αποµακρύνονται κατά την διάρκεια του ξεβγάλµατος και του 
στυψίµατος. 
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Τα λευκαντικά που περιλαµβάνονται σε πολλά απορρυπαντικά µε σκοπό την 
αποµάκρυνση των λεκέδων προκαλούν επίσης και την χηµική αδρανοποίηση των 
µικροβίων. Η αντιµικροβιακή δράση του λευκαντικού αυξάνει µε την θερµοκρασία. Τα 
τασιενεργά ασκούν και αυτά χηµική δράση στα µικρόβια, όµως σε µικρότερη έκταση. 
Η χηµική αδρανοποίηση των µικροβίων εξαρτάται από την θερµοκρασία πλύσεως, το 
pH και το επίπεδο λερώµατος.  

 
Τα συστατικά όλων των προϊόντων πρέπει να αναγράφονται στην 

συσκευασία από το νόµο. Αν ένα απορρυπαντικό περιέχει λευκαντικό µε βάση το 
οξυγόνο πρέπει να αναγράφεται. Ως γενικός κανόνας οι σκόνες και τα δισκία 
περιέχουν λευκαντικά, ενώ η υγρή µορφή και τα προϊόντα για χρωµατιστά δεν 
περιλαµβάνουν. 
 
Χαµηλή θερµοκρασία πλυσίµατος 

 
Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια σηµαντική επένδυση από την βιοµηχανία 

απορρυπαντικών για την ανάπτυξη προϊόντων πλυντηρίου µε δράση σε χαµηλές 
θερµοκρασίες. Η κατανάλωση ενέργειας που απαιτείται για την θέρµανση του νερού 
στο πλυντήριο έχει αρκετές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Για εξοικονόµηση ενέργειας 
το πλύσιµο σε πλυντήριο πλέον πρέπει να διεξαχθεί σε θερµοκρασίες 30 - 40°C. 

 

Πρέπει να κατανοήσουµε ότι εµφανώς καθαρά ρούχα δεν συνδέονται 
απαραίτητα και µε υγιεινά ρούχα, ελεύθερα µικροβίων. Παρόλο που η πλύση των 
ρούχων πρέπει να γίνεται µε την ελάχιστη ενέργεια, χηµικά και νερό, είναι εξίσου 
σηµαντικό να µην µεταδίδονται δυνητικά επιβλαβείς µικροοργανισµοί. Εάν 
επιθυµούµε να ελαχιστοποιήσουµε την κατανάλωση ενέργειας που συνδέεται µε το 
πλύσιµο των ρούχων και παράλληλα να ελέγχουµε την διασπορά των παθογόνων 
µικροβίων, τότε θα πρέπει  να διαχωρίζουµε τα ρούχα πριν το πλύσιµο σε πλυντήριο 
σε κατηγορίες ανάλογα µε τον κίνδυνο µόλυνσης που έχουν. 
 
Προγραµµατισµός θερµοκρασίας πλυσίµατος 

 
Παρόλο που µπορεί να δοθεί καθοδήγηση για τις επιθυµητές θερµοκρασίες, 

στην πραγµατικότητα, τα σύγχρονα πλυντήρια δεν φτάνουν επαρκώς αυτές τις 
θερµοκρασίες. Κατά την διάρκεια του κύκλου πλυσίµατος η θερµοκρασία µειώνεται. 
Π.χ. αν προγραµµατίσουµε την πλύση στους 60°C,  µετρήσεις έδειξαν ότι οι 
πραγµατικές θερµοκρασίες κυµαίνονται από 46 - 53°C, για προγραµµατισµό στους 
40°C, κυµαίνονται στους 35 - 39°C και για προγραµµατισµό στους 30°C, κυµαίνονται 
στους 28 - 29°C. Έρευνα που πραγµατοποιήθηκε το 2013 στην Βρετανία τα 2/3 των 
πλυντηρίων που προγραµµατίζονται για πλύση στους 60°C δεν φτάνουν σε αυτή την 
θερµοκρασία. 
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Στολές των εργαζοµένων στον τοµέα της Υγείας 
 

Στις ΗΠΑ, στην Αγγλία και σε άλλες χώρες, συχνά οι εργαζόµενοι σε 
νοσοκοµεία και στον τοµέα της Υγείας πλένουν τις στολές εργασίας τους στο σπίτι.  
Μικροβιολογικά στοιχεία δείχνουν ότι τα ρούχα αυτά µπορούν να µολυνθούν από την 
επαφή µε ασθενείς και να µεταδώσουν τα µικρόβια στο σπίτι.  Σε έρευνα στην  
Βρετανία, το 31% των νοσηλευτριών δεν χρησιµοποιούν το πλυντήριο του 
νοσοκοµείου ενώ στην Αµερική, το ποσοστό των νοσηλευτών που πλένουν τις 
στολές στο σπίτι είναι το 26%.  

 
Οι στολές του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού όταν πλένονται στο 

σπίτι, θα πρέπει να ξεχωρίζονται από τα υπόλοιπα ρούχα του σπιτιού.  Επίσης θα 
πρέπει να διαχειρίζονται και να πλένονται µε µία διαδικασία η οποία θα αποκλείει το 
ενδεχόµενο της διασποράς παθογόνων µικροβίων στο σπίτι. 

 
Καθοδήγηση σχετικά µε το πλύσιµο ειδών ένδυσης και λευκών ειδών οικιακής 
χρήσης σε πλυντήριο 
 
Οι οδηγίες που ακολουθούν προορίζονται κυρίως για χρήση αναφοράς από 
επαγγελµατίες  υγιεινής / ελέγχου λοιµώξεων, από εργαζόµενους της κοινότητας, 
από τα µέσα ενηµέρωσης κλπ. που πρέπει να δώσουν συµβουλές σε ασθενείς, ή 
στο κοινό γενικά.  Λόγω της ανάγκης για πλύσιµο σε πλυντήρια διάφορων ειδών 
ένδυσης σε διαφορετικές θερµοκρασίες ανάλογα µε το επίπεδο του κινδύνου, καθώς 
και λόγω της ανάγκης να ληφθούν υπόψη οι ευαισθησίες διαφόρων υφασµάτων στην 
υψηλή θερµοκρασία και την χλωρίνη, αυτές οι κατευθυντήριες γραµµές είναι κάπως 
περίπλοκες. Για την ενηµέρωση των καταναλωτές και των ασθενών, οι πληροφορίες 
αυτές πρέπει να ερµηνεύονται και να απλουστεύονται, ώστε να ανταποκρίνονται στις 
ειδικές ανάγκες της κάθε οµάδας.    
 
Ως γενικός κανόνας: 

Για αντικείµενα 
υψηλού 
κινδύνου  

 Πλύσιµο στο πλυντήριο στους 
60°C ή περισσότερο µε ένα 
απορρυπαντικό που περιέχει 
λευκαντικό µε βάση το ενεργό 
οξυγόνο  

Για αντικείµενα που έρχονται 
σε άµεση και συνεχή επαφή 
µε το σώµα  

Πλύσιµο στο πλυντήριο στους 
30-40°C  µε ένα απορρυπαντικό 
που περιέχει λευκαντικό µε βάση 
το ενεργό οξυγόνο  

Για αντικείµενα 
χαµηλού 
κινδύνου 

Για αντικείµενα που δεν 
έρχονται σε άµεση και 
συνεχή επαφή µε το σώµα  

Πλύσιµο στο πλυντήριο στους 
30°C  µε ένα κοινό 
απορρυπαντικό είναι αρκετό 
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Όπως έχει αναφερθεί λεπτοµερώς παραπάνω, η έλλειψη αξιόπιστων στοιχείων 
σχετικά µε την αποτελεσµατική µείωση του µικροβιακού φορτίου κατά το πλύσιµο 
ρουχισµού σε πλυντήρια κάτω από διάφορες θερµοκρασίες και κάτω από ποικίλες 
συνθήκες καθιστά εξαιρετικά δύσκολο έργο την σύνταξη κατευθυντηρίων οδηγιών 
προς τους καταναλωτές για το πλύσιµο των ρούχων σε πλυντήρια στο σπίτι, µε βάση 
τα στοιχεία που διαθέτουµε σήµερα. Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι στην 
πραγµατικότητα τα µοντέρνα πλυντήρια δεν φτάνουν τις θερµοκρασίες που ορίζονται 
από τις ρυθµίσεις του µηχανήµατος. 
 
Αν και θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι δεν υπάρχουν σαφή επιδηµιολογικά 
δεδοµένα που να δείχνουν σε ποιο βαθµό τα είδη ένδυσης κλπ. συµβάλλουν στη 
µετάδοση δυνητικά επιβλαβών οργανισµών, ή ότι η µείωση της θερµοκρασίας του 
πλυντηρίου αποτελεί κίνδυνο για την υγεία των καταναλωτών, υπάρχουν εκτεταµένα 
µικροβιολογικά και επιδηµιολογικά δεδοµένα που καταδεικνύουν κάποιο επίπεδο 
κινδύνου για την υγεία.  Εν όψει όλων αυτών των σκέψεων, το IFH κατέληξε στο 
συµπέρασµα ότι οι οδηγίες για πλύσιµο σε πλυντήριο ρούχων  πρέπει να 
ακολουθούν µια προληπτική προσέγγιση, η οποία θα ενσωµατώνει ένα περιθώριο 
ασφαλείας κατά της τρέχουσας έλλειψης τυποποίησης και ελέγχου που σηµαίνει ότι 
συνήθως ορισµένα προγράµµατα οικιακών πλυντηρίων προσφέρουν σηµαντικά 
χαµηλότερη αποτελεσµατικότητα υγιεινής από ότι άλλα.  
 
Οι οδηγίες που ακολουθούν έχουν διαµορφωθεί για να δώσουν στους καταναλωτές 
την πιο κατάλληλη καθοδήγηση, βασίζονται στην τρέχουσα γνώση, λαµβάνοντας 
υπόψη τόσο τα περιβαλλοντικά ζητήµατα καθώς και την ανάγκη να προστατευθεί η 
υγεία των καταναλωτών.  Αν µπορέσουµε να καταλάβουµε περισσότερα σχετικά µε 
τους κινδύνους µόλυνσης, τους παράγοντες που συµβάλλουν στην 
αποτελεσµατικότητα ενός πλυντηρίου ρούχων, και πώς να ελέγχουµε καλύτερα τις 
παραµέτρους του οικιακού πλυντηρίου ρούχων, όπως η θερµοκρασία, προκειµένου 
να επιτευχθεί αποτελεσµατική υγιεινή,  µακροπρόθεσµα, θα πρέπει να είµαστε σε 
θέση να διαµορφώσουµε λιγότερο αυστηρές οδηγίες καθοδήγησης, αυξάνοντας έτσι 
περαιτέρω τη βιωσιµότητα της διαδικασίας πλύσης σε πλυντήρια.
 
Κατηγοριοποίηση των ρούχων ανάλογα µε το επίπεδο κινδύνου µόλυνσης 
 

Οι οδηγίες που ακολουθούν βασίζονται στην αρχή ότι προκειµένου να 
ελαχιστοποιηθεί η συνολική κατανάλωση ενέργειας που συνδέεται µε το πλύσιµο σε 
πλυντήρια ρούχων στο σπίτι, δηµιουργείται η ανάγκη για διαχωρισµό των ρούχων 
ανάλογα το επίπεδο του κινδύνου µόλυνσης. Συνιστάται τα είδη ένδυσης και τα λευκά 
είδη να χωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 
 
Κατηγορία Α. Υψηλού κινδύνου µόλυνσης 
 
Κατηγορία Α1 
Ρούχα και λευκά είδη σπιτιού που θεωρούνται πιθανόν να έχουν µολυνθεί µε 
παθογόνους µικροοργανισµούς είναι: 
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• Στολές νοσηλευτικού προσωπικού ή άλλων εργαζοµένων (π.χ. αγρότες, 
κτηνίατροι, σερβιτόροι, υπάλληλοι κρεοπωλείων, καθαριστές βόθρων) που 
πλένονται στο σπίτι και είναι πιθανόν να έχουν έρθει σε επαφή µε παθογόνους  
µικροοργανισµούς. 

• Ρούχα µέλους της οικογένειας που παρέχει φροντίδα σε άρρωστο µέλος. 

• Ρούχα που είναι λερωµένα µε σωµατικά υγρά (κόπρανα, εµετό, 
επαναχρησιµοποιούµενες πάνες). 

• Αθλητικά ρούχα. 

• Πανιά και πετσέτες καθαρισµού που χρησιµοποιούνται σε κουζίνες κατά την 
διάρκεια προετοιµασίας του φαγητού, σε νηπιαγωγεία και στον χώρο της 
τουαλέτας. 

• Ρούχα ασθενών που νοσηλεύονται στο νοσοκοµείο και η οικογένεια τους τα 
πλένει στο σπίτι. 

• Ρούχα ασθενών µε χρόνιες πληγές. 

• Ρουχισµός µελών της οικογένειας µε δερµατοπάθειες. 

• Υφάσµατα που σχετίζονται µε κατοικίδια ζώα. 
 
Κατηγορία Α2 
Ρούχα και λευκά είδη σπιτιού που χρησιµοποιούνται σε καταστάσεις όπου υπάρχει 
αυξηµένος κίνδυνος µόλυνσης είναι: 

• Όταν κάποιος στο σπίτι είναι ιδιαίτερα ευάλωτος στη µόλυνση π.χ.  υποβάλλεται 
σε χηµειοθεραπεία ή έχει AIDS. 

• Όταν κάποιο µέλος της οικογένειας έχει ήδη µολυνθεί και διασπείρει παθογόνα 
µικρόβια στο περιβάλλον. 

 
Κατηγορία Β. Χαµηλού κινδύνου µόλυνσης 
 
Κατηγορία Β1 
Κοινά ρούχα καθηµερινής χρήσης που έρχονται σε άµεση και συνεχή επαφή µε το 
σώµα µας: 

• Εσώρουχα, σουτιέν, φανελάκια, κάλτσες, ιδρωµένα µπλουζάκια, πετσέτες, ειδικά 
προσώπου, κλινοσκεπάσµατα. 

 
Κατηγορία Β2 
Κοινά ρούχα καθηµερινής χρήσης που δεν έχουν εκτεταµένη και συνεχή επαφή µε το 
σώµα µας: 

• Φούστες, παντελόνια, µπλούζες, σακάκια, τραπεζοµάντιλα. 
 

Σε περιπτώσεις που ο ιµατισµός της κατηγορίας Β χρησιµοποιηθεί σε 
καταστάσεις "κινδύνου", όπως τις έχουµε περιγράψει παραπάνω, πρέπει πλέον να 
θεωρηθεί ως κατηγορία Α και να πλένεται σύµφωνα µε τις οδηγίες της κατηγορίας 
αυτής. 
 
Οδηγίες πλύσης ρουχισµού Κατηγορίας Α και Β 
 
Πριν το πλύσιµο συνιστάται: 

• Να µην τοποθετούµε ποτέ στον κάδο άπλυτων βρεγµένα ρούχα. 
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• Να διαχωρίζουµε τα άπλυτα. Να µην αναµιγνύουµε πιθανώς µολυσµένα ρούχα 
όπως πετσέτες, σεντόνια, εσώρουχα, µε αντικείµενα χαµηλού κινδύνου 
(πουκάµισα, παντελόνια, κ.α.). 

• Να µην µπερδεύουµε τα πανιά καθαρισµού µε τα υπόλοιπα ρούχα. 
 
Πλύσιµο ρούχων κατηγορίας Α: 

Συνιστάται στα συγκεκριµένα ρούχα να προγραµµατίζουµε το πλυντήριο 
στους 60°C ή παραπάνω και να χρησιµοποιούµε λευκαντικό - απολυµαντικό µε βάση 
το ενεργό οξυγόνο. Τα αποτελέσµατα υγιεινής που θέλουµε να εξασφαλίσουµε 
εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες:  

• Το πλυντήριο δεν πρέπει να είναι υπερφορτωµένο, ακολουθούµε τις οδηγίες για 
την χωρητικότητα κάδου. 

• Βάζουµε σωστή δοσολογία απορρυπαντικού σύµφωνα µε την συσκευασία. 

• Το πλυντήριο να έχει την δυνατότητα να φθάνει στους 60°C πριν από την έναρξη 
του κύκλου πλυσίµατος. 

• Να αποφεύγουµε το πρόγραµµα "γρήγορο πλύσιµο" ή "εξοικονόµηση ενέργειας". 

• Το φορτίο να υποβάλλεται σε τουλάχιστον 2, ή κατά προτίµηση 3 κύκλους 
ξεβγάλµατος και στυψίµατος. 

 
Παρατηρήσεις 
 
1. Πλύσιµο στους  60°C 

Όπως αναφέραµε παραπάνω η θερµοκρασία στην κατηγορία Α1 πρέπει να 
είναι τουλάχιστον 60°C . Σε κάποια ρούχα αυτό δεν είναι εφικτό, ειδικά στην 
κατηγορία Α2 (ευαίσθητα, χρωµατιστά, µάλλινα) αλλά ούτε και η χρήση λευκαντικού. 
Για τα συγκεκριµένα ρούχα συνιστάται: 

• ∆ιεξάγουµε πρόπλυση των ρούχων. Τα µουλιάζουµε σε κρύο νερό µε 
απορρυπαντικό που δεν περιέχει λευκαντικό. Έπειτα στραγγίζουµε. Τέλος 
πλένουµε στους 30 - 40°C σύµφωνα µε τις οδηγίες της ετικέτας. 

• Η αποτελεσµατικότητα της υγιεινής που θέλουµε να εξασφαλίσουµε αυξάνεται 
ραγδαία µε την χρήση αντιµικροβιακού απορρυπαντικού κατά την πρόπλυση ή 
στο τελευταίο ξέβγαλµα. 

• Για υφάσµατα που δεν είναι ευαίσθητα στη χλωρίνη µπορούµε να 
χρησιµοποιήσουµε 1 φλιτζάνι χλωρίνης σε 1200ml νερού και να τοποθετηθεί 
στον τελικό κύκλο πλύσης. 

Κάποιες φορές ίσως η χρήση καθαριστηρίου είναι η προτιµότερη επιλογή. 
 
2. ∆ιαχωρισµός των ρούχων 

Παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία δείχνουν ότι η πλύση στους 60°C µε ένα 
απορρυπαντικό που περιέχει λευκαντικό µε βάση το οξυγόνο επαρκεί για την 
αποτροπή µετάδοσης παθογόνων µικροοργανισµών, λόγω του αυξηµένου κινδύνου 
των υφασµάτων της κατηγορίας Α προτείνεται να διαχωρίζονται σε διαφορετικά 
φορτία: 

• Τα πανιά καθαρισµού που χρησιµοποιούνται στην κουζίνα για την διαδικασία 
προετοιµασίας του φαγητού και τον καθαρισµό της κουζίνας. 

• Ρούχα ατόµων που γνωρίζουµε ότι είναι άρρωστα και ρούχα λερωµένα µε αίµα ή 
άλλα σωµατικά υγρά. 

• Στολές νοσηλευτικού προσωπικού. 
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3. Τα επίπεδα ασφάλειας αυξάνονται αν: 

• Στεγνώνουµε στο φως του ήλιου. 

• Στεγνώνουµε σε στεγνωτήριο στους 40°C για τουλάχιστον 20 λεπτά. 

• Σιδερώνουµε τα ρούχα, ειδικά µε σίδερο ατµού. 
 
4. Σε περίπτωση που ένα µέλος της οικογένειας είναι διαγνωσµένο µε κλωστηρίδιο 
difficile δεν αρκεί το πλύσιµο στους 60°C µε απορρυπαντικό και λευκαντικό. Η 
οικογένεια θα πρέπει να απευθυνθεί σε τοπικές Υγειονοµικές Υπηρεσίες ελέγχου 
λοιµώξεων για την εξασφάλιση επαρκούς απολύµανσης. 
 
5. Τα λερωµένα υφάσµατα µε αίµα, εµετό πρέπει να πλένονται στους 60°C µε 
απορρυπαντικό και λευκαντικό.  Αντιθέτως υφάσµατα που µπορεί µε µια πρώτη 
µατιά να φαίνονται πολύ  λερωµένα µε φαγητά (εκτός αν είναι ωµό κρέας ιδιαίτερα 
κοτόπουλου) ή λάσπη δεν είναι απαραίτητο να πλένονται µε αυτό τον τρόπο εκτός αν 
δεν πετύχουµε το επιθυµητό επίπεδο ορατής καθαριότητας. 
 
6. Επιπλέον οδηγίες 

• Φοράµε γάντια µια χρήσεως όταν χειριζόµαστε εµφανώς λερωµένα υφάσµατα. 

• Σε περίπτωση στερεού υπολείµµατος στα υφάσµατα το αποµακρύνουµε µε ένα 
πανί πριν την πλύση τους. 

• Το πλύσιµο στο χέρι πριν την χρήση πλυντηρίου δεν συνιστάται γιατί µπορεί να 
δηµιουργηθούν αερολύµατα που περιέχουν παθογόνους µικροοργανισµούς. 

• Πλένουµε τα χέρια µας µετά τον χειρισµό των λερωµένων ρούχων. 

• Στεγνώνουµε τα πλυµένα ρούχα αµέσως µετά από την πλύση. 

 

7. Ακάρεα.  Με τον τρόπο πλύσης που έχουµε αναλύσει παραπάνω, στους 60°C µε 
απορρυπαντικό και λευκαντικό, καταστρέφονται και τα ακάρεα που είναι υπεύθυνα 
για αλλεργίες. 
 
Πλύσιµο Κατηγορία Β 
 
Πλύσιµο ρούχων κατηγορίας Β1 

Για ρούχα αυτής της κατηγορίας, η θερµοκρασία που προτείνεται να 
προγραµµατίζουµε το πλυντήριο στους είναι 30 - 40°C και να χρησιµοποιούµε 
απορρυπαντικό µε λευκαντικό µε βάση το οξυγόνο. Τα αποτελέσµατα υγιεινής που 
θέλουµε να εξασφαλίσουµε εξαρτώνται:  

• Το πλυντήριο δεν πρέπει να είναι υπερφορτωµένο, ακολουθούµε τις οδηγίες για 
την χωρητικότητα κάδου. 

• Βάζουµε σωστή δοσολογία απορρυπαντικού σύµφωνα µε την συσκευασία. 

• Το πλυντήριο να έχει την δυνατότητα να φθάνει στους 30 - 40°C πριν από την 
έναρξη του κύκλου πλυσίµατος. 

• Να αποφεύγουµε το πρόγραµµα "γρήγορο πλύσιµο" ή "εξοικονόµηση ενέργειας". 

• Το φορτίο να υποβάλλεται σε τουλάχιστον 2, κατά προτίµηση 3 κύκλους 
ξεβγάλµατος και στυψίµατος. 
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Πλύσιµο ρούχων κατηγορίας Β2 

Για ρουχισµό κατηγορίας Β2 που θεωρείται “χαµηλού κινδύνου” παρότι το 
πλύσιµο στους 30°C µε απορρυπαντικό χωρίς λευκαντικό θεωρείται ότι προσφέρει 
περιορισµένη απολύµανση, αυτός ο τρόπος είναι ικανοποιητικός για τα υφάσµατα 
αυτά.  
 
Παρατηρήσεις 
 
1. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή ή πλύση στους συγκεκριµένους βαθµούς 30 - 
40°C αλλά ούτε και η χρήση λευκαντικού, που είναι πιθανότερο για τα υφάσµατα της 
κατηγορίας Β1, συνιστάται να: 

• ∆ιεξάγουµε πρόπλυση των ρούχων µε κρύο νερό και απορρυπαντικό χωρίς 
λευκαντικό. Στη συνέχεια στραγγίζουµε. Αν δεν είναι εφικτό να πλυθούν στην 
καθορισµένη θερµοκρασία/απορρυπαντικού, πλένουµε σύµφωνα µε τις οδηγίες 
της ετικέτας. 

• Η χρήση αντιµικροβιακών στην πρόπλυση ή στο τελευταίο ξέβγαλµα αυξάνει την 
αποτελεσµατικότητα της υγιεινής. 

 
2. ∆ιαχωρισµός ρουχισµού. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το πλύσιµο στους 30 - 40°C 
µπορεί να είναι ανεπαρκές για την πρόληψη διασποράς παθογόνων 
µικροοργανισµών µεταξύ ρουχισµού στο ίδιο φορτίο πλύσης. Ως εκ τούτου 
συνιστάται η κατηγορία Β1 και Β2 να διαχωρίζεται και να πλένεται ξεχωριστά. 
 
3. Τα επίπεδα ασφάλειας αυξάνονται αν: 

• Στεγνώνουµε στο φως του ήλιου. 

• Στεγνώνουµε σε στεγνωτήριο στους 40°C για τουλάχιστον 20 λεπτά. 

• Σιδερώνουµε τα ρούχα, ειδικά µε σίδερο ατµού. 
 
Περαιτέρω οδηγίες για πλύσιµο 
 

• Πλένουµε τα χέρια µας αφού βάλουµε τα λερωµένα ρούχα για πλύση. 

• Χρησιµοποιούµε στεγνωτήριο. Μετά την πλύση δεν αφήνουµε τα ρούχα νωπά 
µέσα στο πλυντήριο, γιατί τα µικρόβια που τυχόν έχουν παραµείνει µπορούν να 
πολλαπλασιαστούν ραγδαία. Τα µικρόβια αυτά ακόµα και αν δεν είναι επιβλαβή, 
µπορεί να προσδώσουν στα ρούχα δυσάρεστες οσµές. 

• Σε µεγάλα σπίτια ή διαµερίσµατα όπου τα πλυντήρια µοιράζονται µεταξύ των 
ενοίκων, αυξάνεται ο κίνδυνος µόλυνσης. Στις περιπτώσεις αυτές πάντα 
χρησιµοποιούµε λευκαντικό και θερµοκρασίας πλύσης 40 - 60°C ανεξαρτήτως 
κατηγορίας. 

 
Φροντίδα του πλυντηρίου 
 
 Τα πλυντήρια που λειτουργούν µόνο στους 30 - 40°C µε απορρυπαντικά 
χωρίς λευκαντική - απολυµαντική δράση, είναι πολύ πιθανόν να αναπτύξουν στο 
εσωτερικό τους (στον κάδο και τις σωληνώσεις) βακτηριακά και µυκητιακά βιοφίλµ. 
Παρόλο που δεν υπάρχουν απτές αποδείξεις ότι αυτά τα είδη µικροβίων είναι 
επιβλαβή για την υγεία, µπορούν να µεταφερθούν σε µεγάλες ποσότητες από το 
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πλυντήριο στα ρούχα.  Μπορούν επίσης να προσδώσουν δυσάρεστες µυρωδιές στα 
ρούχα.  Το πλυντήριο πρέπει να φροντίζεται ως εξής:  

• Το διατηρούµε καθαρό, ακόµα και τα πλαστικά καουτσούκ, πλένοντας τα µε 
ασθενές διάλυµα χλωρίνης. 

• Κάθε εβδοµάδα ξεπλένουµε και τρίβουµε την θήκη που βάζουµε το 
απορρυπαντικό στο πλυντήριο. 

• Ανοίγουµε την πόρτα του πλυντηρίου µετά την χρήση του για να επιτρέψουµε 
στις εσωτερικές επιφάνειες να στεγνώσουν. 

• Μια φορά την εβδοµάδα ή µετά από πέντε πλύσεις, χρησιµοποιούµε µια πλύση 
σε υψηλή θερµοκρασία ή εναλλακτικά µε χηµικό απολυµαντικό σε άδειο κύκλο, 
για τον καθαρισµό και την απολύµανση του εσωτερικού του πλυντηρίου. Πέραν 
των µικροβίων, εµποδίζουµε έτσι και την ανάπτυξη δυσάρεστων οσµών. Εκτός 
της υψηλότερης θερµοκρασίας, θα πρέπει επίσης  να ρυθµίζουµε το βασικό αυτό 
πρόγραµµα καθαρισµού του πλυντηρίου και στο µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα 
πλύσης χρησιµοποιώντας την µέγιστη δόση απορρυπαντικού. 

 
 
Η καλή υγιεινή πρακτική για το πλύσιµο ρούχων στο σπίτι περιγράφεται µε 
περισσότερη λεπτοµέρεια στο άρθρο:  

Home Hygiene - prevention of infection at home: a training resource for carers and 
their trainers. International Scientific Forum on Home Hygiene.  


