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,g?ΦopnME AΝΕΤA ΠAΠ9γTΣιA MΕ XoΝTPo ΠAΤo, Πρoτrμoυμε ποno0τιο με βο0υ
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Vο ΧωρoVε τo δοxτυλο
με ορKετo μηκoq καr υιpog μΠρoοΤο Vιο
(οτo
κoυτεnιε),
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KοI ορKεTo nλατoq σTηV Περloxη TωV μετατοροiωv
μοζ

κoρδovlo, ΠoU Τo κροτoUV
Τo κoλuτερo ΠοΠoυτoι εxει λεiεg εoωτερ|Kεζ ρoφεζ κοι
εivοl ακατoλληλo, γlατι
oτοOερo oτo πoδt μοq (τo ΠoΠouTσtο xωρiq κορδovtο
οτo noδl μαζ ΠρεΠε| vα εivοt oφlΧTο
γlα Vο KρατoUV To ΠοΠoUTσl oτοδερo
ToV τρOΠo τo noδl μοq).
oτo δοxτυΛο Kαt οTηV φΤερVα, περloρiζovTοζ KοTο οUT9V
TαKoUV|α.
Πρoτrμoυμε Vo φορoμε οδλητlκο ΠoΠoUTο|α, oXl ΠoΠoUTοIο με
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*f
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κAl oXι ΠPΩ|ΝΕΣ ΩΡEΣ (τo noδια μοζ To αΠoYεUμο εivoι nlo
nελμoτoζ
τoυ
μοq
Oτl Το nρωi), Mπoρoυμε vο oxεδtoοouμε Τo αΠoTUΠωμα
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oεoρltαδεoηoεεVοXoρΤovlKοιVοτoτonoOετησouμεoτoκοlvoΟρlο
οVεTο oτov ΠoTo
ΠοnouΤσto, γ|o Vo δoυμε oV Τo oΠoτUΠωμo Xωρoε|
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ΤοU ΠoΠoUTσ|oU Φoρoμε Tο KοlVoUργto noπoUτσ|α Y|o
TηV ημερo σTηV αρΧη.
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ΣΤo ΕΣΩTEP|KO ΤoYΣ h x nετροδoκtο, Kερμοτο, κoρφrο,
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ΣΦιXΤEΣ ι(MTΣΕΣ. ΠρoτIμoυμε κoλτοεq xωρig εσωTεριKεq ροφεq,

μαλλlvεζ η εIδικθq καλτoεg nou μοζ πρoτεivεl εξεrδlκευμεvoζ γloτρoζ
η VoσηΛεUTρ|α,
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,*giΠΛΕNoγMΕ TA ΠoΔ|A MAΣ KAΘHMEP|ΝA |(A| ΤA ΣTEΓNΩΝoYMΕ ΠPoΣE|(Τ|KA.
l.Πooo.,ouμε KOl σTεγVωVoUμε tδιαiτερο τlζ ΠερIoXεζ οVομεσο οτο δοxτυλο
πρoοποOωVToq Vo μηV ΤCI oΠoμοKρUVoυμε πoλΟ μετoξΟ τουq,
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{,, EΛEΓXoγMΕ ΤΑ ΠoΔιA KΑΘE BPAΔY Γ|A MιKPA ΤPAYMATA |Δ|ΩΣ ΣΤΑ ΠΕΛMAΤA
' ],l ΣτA ΔIAΣTF|MAτA AΝAMEΣA ΣTA ΔAΧτγΛA, Εοv δεv μΠoρouμε Vο φΤοoouμε Το

noδlο μoζ o| iδrol, xρηοιμοΠo|ouμε κo0ρ€φτη Y|α Vο μΠoρεoouμε vα δoυμε το
πiλμοτο η ζητομε τη βoη0εlο εVoζ σUγγεVη η εVoq φiλoυ, Ψαxvouμε γlο: ολλογεg
τoυ ουvηδlσμεVou Xρωμoτoζ οτo δερμο, οουvηδlοτo πρηξrμo, nληγtg, κor}iμοτο,
φouοκαλεg, γρoτζoυvlεq, φoUoKολεζ η υγρo η αiμο KοΤω oΠo κολoυq
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Τo ΘΕPAΠΕYΣOYME MoNo| MAΣ ΕvημερωVoUμε
Δrοβητoλoγο μoq η -o Δrοβητoλoγtκo |oτρεro ΠoU μoζ nοροκoλoυδεl
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AΦA|PoYMΕ ToYΣ tGΛoYΣ ME ΞYPAΦA|(Ι Λ ME AYτo|(oMHTA
Toγ EMΓ|oP|oY. N/noρoυμε Vo Xρησ|μoΠo|ησouμε ελoφρonετρo. Πρoτlμoυμε
η περlnoiηοη τωv κολωv vα γivετοt οπo εξεlδlκεUμεVo ΠρoσωΠ|Ko
(πoδoλOγoq - πoδoOερoΠεUTηq, εξιδεlκευμεvoζ γlοΤρoζ η vooηλευτηq)
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ΠoΛY ZEΣΤo NEPO ΓlA Τo MΠAN|O. Τo xλlορo vερo,
δερμoκραοiαq 370C, εivοl τo κoτoλληλoτερo Δoκrμοζoυμε Ιo Vερo Tηζ μΠοVlερOζ
Ko| TοU VτoUζ με ToV oγκωVο μoζ Πρ|V KoVoUμε ζεoτo μΠοV|o Aποφευγoυμε
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Tο οφηVoUμε nολυ ωρo oτov ηλto (υnαρxει κivδυvoq ooβορωv εγκουμoτωv),
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T|lN ΞtlPoTHTA ToY ΔΕPMATOΣ ΤΩΝ ΠoΔ|ΩN κυρrωq με
κρtμεg η οφρouq, (περlεxoυv oυρiα), ΠoU οUv|οtoυv εξεlδlκεUμεVo|
..
γloτρoi.,lnllliiΦ:σηλευτεg κοt noδoλoγoι - noδoOεροnευτεg. Δε βοζoυμε κρθμεg
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uVop€σo οτο δακτυλο ΤωV noδlωv To ξηρo δερμο μnoρεi vο οκloτεi
Kοl vο olQγη.oεl oτη δημloυργiο nληγΦv,
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ΚoBoYMΕ TA
ΣE ΕγΘElA ΓPAMMI-| MΕ Τo ΔΕPMA. Εivοl πto οοφολεq
tvο 1xρηqιμqηoΙoΟpε
'NγXIA
λiμo
κοl vο λιμορoυμε τα VUX|ο
Πoρα Vο To κοβoυμε

μοζ,
ol iδιoι με vυioκonτη η Qολlδoκl. Δεv κoβoυμε ΠoΤε VUXIο ΠoU εXοUV μεVολωοεl
μεοο oτo δερμο Πρoτlμoυμε η nερtπoiηoη TωV VUXIωV Vο γιVεTαI απo εξεlδtκεUμεVo
ΠρooωΠ|Ko (noδoλoγoq - noδoOερoΠεUrηζ, εξεlδlκευμεvoq vooηλευτηq)
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μελov6)
. Π6δι noυ εivol Θερμ6 (6λo fi dvα
μ€ρoq τoυ)
.Aoxnμn ooμfi oτo n6δlo
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