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Η αλκοόλη (αιθανόλη) και η επίδρασή της στον άνθρωπο. Αλκοτεστ.  
Οδηγίες χρήσης  

 

Γενικά 

Η εκκίνηση της εφαρµογής «Η αλκοόλη (αιθανόλη) και η επίδρασή της στον άνθρωπο» γίνεται µε 
διπλό κλικ στο αρχείο «Alcotest.html». Η εφαρµογή περιλαµβάνει οκτώ ενότητες. Η 1η 2η 3η 4η 
5η και 6η ενότητα καλύπτουν το θεωρητικό µέρος, η 7η ενότητα καλύπτει ένα παράδειγµα 
εκτίµησης της συγκέντρωσης της αλκοόλης στο αίµα ενώ η 8η και τελευταία ενότητα καλύπτει 
τον υπολογισµό της συγκέντρωσης της αλκοόλης στο αίµα µε την βοήθεια λογισµικού. 
 

 

Στην αρχή είναι ενεργοποιηµένη η ενότητα «Ιδιότητες» και εµφανίζεται η παραπάνω οθόνη όπου 
µπορείτε να µελετήσετε τις φυσικές και χηµικές ιδιότητες της αλκοόλης.  

Επιλέγοντας τη 2η ενότητα, «Πρόσληψη, απορρόφηση και κατανοµή της αλκοόλης στο σώµα», 
εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη. Στην ενότητα αυτή µπορείτε να πληροφορηθείτε τον τρόπο που 
προσλαµβάνεται, τον τρόπο που απορροφάται και κατανέµεται η αλκοόλη στο ανθρώπινο σώµα. 

 

Επιλέγοντας την 3η ενότητα, δηλ. «Επίδραση της αλκοόλης στον ανθρώπινο οργανισµό» 
εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη. Στην ενότητα αυτή υπάρχει ένας πίνακας µε τα συµπτώµατα που 
εµφανίζει ο άνθρωπος σε σχέση µε την αλκοόλη που έχει καταναλώσει, για την επίδραση της 
αλκοόλης σε σχέση µε το φύλο και την ηλικία του ανθρώπου, για την αλληλεπίδραση αλκοόλ και 
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φαρµάκων και άλλα. 

 

Επιλέγοντας την 4η ενότητα, δηλ. «Μεταβολισµός της αλκοόλης» εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη. 
Στην ενότητα αυτή υπάρχει ο τρόπος µε τον οποίο µεταβολίζεται η αλκοόλη, καθώς και ο ρυθµός 
µεταβολισµού  της συγκέντρωσης της αλκοόλης στο αίµα. 

 

 Η 5η ενότητα έχει την παρακάτω µορφή και περιλαµβάνει πληροφορίες για την περιεκτικότητα 
των διαφόρων ποτών σε ml καθαρής αλκοόλης αλλά και αλκοολικούς βαθµούς, % v/v. 

 

Η 6η ενότητα έχει την παρακάτω µορφή και επεξηγεί τις διάφορες  εκφράσεις της συγκέντρωσης 
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της αλκοόλης.  

 

Η µορφή της 7ης ενότητας είναι η παρακάτω και περιλαµβάνει ένα αναλυτικό παράδειγµα 
υπολογισµού εκτίµησης της συγκέντρωσης αλκοόλης στο αίµα. Στο παράδειγµα αυτό φαίνεται 
επίσης ο ρυθµός µε τον οποίο µειώνεται η περιεκτικότητα της αλκοόλης στο ανθρώπινο αίµα µε 
την πάροδο του χρόνου. 

 

Η 8η και βασική ενότητα έχει την παρακάτω µορφή και είναι ουσιαστικά ένα λογισµικό που 
υπολογίζει το επίπεδο αλκοόλης στο αίµα παίρνοντας υπ’ όψη σχεδόν όλους τους παράγοντες 
που µπορούν να επηρεάσουν το επίπεδο αυτό. 
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Η ενότητα αυτή χωρίζεται σε πέντε τοµείς. Στον πρώτο τοµέα που έχει τίτλο «Ποιος/α είστε;» 
µπορείτε να εισάγετε διάφορα στοιχεία συµπληρώνοντας τα σχετικά κελιά µε το φύλο, το βάρος 
και την σχέση µε το ποτό. 

Ο δεύτερος τοµέας έχει τίτλο «Τι καταναλώσατε…». Στον τοµέα αυτό µπορείτε να εισάγει στο 
σύστηµα την κατανάλωση του αλκοόλ και µάλιστα αθροιστικά, δηλ. µπορεί να εισάγετε π.χ. 2 
ποτήρια µπύρας του ½ L και 3 ποτήρια κρασιού του 1/20 L. Ανάλογα µε το είδος του ποτού 
εµφανίζεται η περιεκτικότητά του σε αλκοολικούς βαθµούς. Η συνολική ποσότητα αλκοόλης 
εµφανίζεται µε το πάτηµα του κουµπιού «Προσθήκη στο σύνολο» 

Στον τρίτο τοµέα που έχει τίτλο «Πότε τα καταναλώσατε;», καθορίζετε τις ώρες και τα λεπτά της 
ώρας που παρήλθαν από την κατανάλωση των ποτών. 

Ο τέταρτος τοµέας περιλαµβάνει το σχετικό κουµπί για τον υπολογισµό του επιπέδου της 
αλκοόλης στο αίµα. 

Ο πέµπτος και τελευταίος τοµέας που έχει τίτλο «Αποτελέσµατα», περιλαµβάνει τρεις γραµµές: 

 Στην 1η γραµµή εµφανίζεται η εκτίµηση για το επίπεδο της αλκοόλης στο αίµα. 

 Στην 2η γραµµή εµφανίζεται µια εκτίµηση για το αν µπορείτε να οδηγήσετε νόµιµα ή όχι. 
Μπορείτε να πληροφορηθείτε επίσης τον χρόνο που πρέπει να µεσολαβήσει για να 
οδηγήσετε νόµιµα. 

 Στην 3η γραµµή µπορείτε να πληροφορηθείτε για το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για 
τον µηδενισµό του επιπέδου της αλκοόλης στο ανθρώπινο σώµα. 

Είναι αυτονόητο ότι αυτή την διαδικασία µπορείτε να την επαναλάβετε όσες φορές θέλετε, και µε 
όσες παραλλαγές θέλετε. Μπορείτε δηλαδή να αλλάζετε το φύλο  τα κιλά του σώµατος, τα είδη ή 
την ποσότητα των ποτών κ.α. και εξάγετε τα αντίστοιχα συµπεράσµατα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
Η συγκέντρωση της αλκοόλης στο αίµα που υπολογίζεται µε το λογισµικό αυτό είναι απλώς µια 
εκτίµηση, καθώς δε λαµβάνει υπόψη φυσιολογικούς και άλλους παράγοντες όπως η ηλικία, η 
κατάσταση της υγείας του ατόµου, η λήψη φαρµάτων και η κατανάλωση τροφής. 
Τέλος τονίζεται για µια ακόµη φορά ότι:  

Σε κάθε περίπτωση η κατανάλωση αλκοόλ είναι επικίνδυνη συνήθεια µε σοβαρές 
επιπτώσεις για την υγεία του ανθρώπου. Έχει µάλιστα καταστροφικές συνέπειες αν 
οδηγούµε υπό την επήρειά του. 

 


