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HELIOX

 Λίγότερο πυκνό από 
αέρα και οξυγόνο

 Ροή αέρα όχι 
στροβιλώδης σε 
αποφραγμένους 
αεραγωγούς

 Μείωση έργου της 
αναπνοής



ΜΕΙΓΜΑΤΑ HELIOX

 80% Ηe/20% O2

 70% Ηe/30% O2

 20% Ηe/80% O2 (δεν 
χρησιμοποιείται πλέον) 

 ΠΡΟΣΟΧΗ 

 Αν χρείαζεται FiO2>0.6 τότε 
το HELIOX έχει μικρή 
θεραπευτική δράση 



HELIOX 

 Η θεραπεία με HELIOX χρησιμοποιείται κυρίως σε 
ασθενείς που θα εισαχθούν σε ΜΕΘ (βαριές περιπτώσεις)

 Μικρή κλινική αξία σε ήπιες περιπτώσεις 

 Απαραίτητη η εκπαίδευση του προσωπικού

 Διαφορά σταθμού HELIOX από μεμονωμένη χρήση με 
φιάλες.  

 Απαραίτητο να υπάρχει HELIOX για τουλάχιστον 24 ώρες 

 Κάθε φίαλη των 4.000 λίτρων διαρκέι για περίπου 5 ώρες

 Φύλαξη όχι σε υψηλή η πολύ χαμηλή θερμοκρασία

 Προσοχή στην ροή των λίτρων

 10 λίτρα/min HELIOX ισοδυναμούν κανονικά με 18λ/min



Τι βελτιώνει το HELIOX στους ασθενείς

 Ομογενοποιεί την παροχή του μείγματος των αερίων που 
χορηγούμε στον ασθενή μας 

 Αυξάνει  τον κυψελιδικό αερισμό 

 Βελτιώνει την οξυγόνωση 

 Αυξάνει το TIDAL VOLUME 

 Μειώνει το έργο της αναπνοής (WOB)

 Μειώνει το PaCO2

 Μειώνει την παγίδευση αέρα στον πνεύμονα (air 
trapping , auto peep, p plateau, βαρότραυμα)





ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 Απαραίτητος αναλυτής οξυγόνου με συναγερμούς σε 
συστήματα HELIOX για να γνωρίζουμε την πραγματική 
συγκέντρωση  του οξυγόνου 

 Να χρησιμοποιείται μείκτης HELIOX με ΟΞΥΓΟΝΟ 100% για 
καλύτερη τιτλοποίηση του οξυγόνου που παρέχουμε στον 
ασθενή μας.

 Για καλύτερα αποτελέσματα χρησιμοποιούμαι μάσκα NON 
REBREATHER (κλειστό σύστημα )

 Χρησιμοποιώ και άλλως συστημάτων (πχ Hood κλπ)

 Προσοχή κίνδυνος ο ασθενής να λάβει < 21% οξυγόνο λόγω 
διαχωρισμού του μείγματος σε συστήματα χορήγησης που δεν 
είναι τυποποιημένα

 Όχι χρήση ρινογυαλιων (αγνωστη ροή, άγνωστη πίεση  κλπ) 



Σε ποια νοσήματα (ΠΑΙΔΙΑ)

 Άσθμα (STATUS ASTHMATICUS)

 Απόφραξη ανώτερου αναπνευστικού

 (υπογλωτιδικές βλάβες,τραύμα, λοιμώξεις,όγκοι)

 CROUP (λαρυγγοτραχειοβρογχίτιδα)

 Βρογχιολίτιδα

 ARDS

 Post extubation stridor



HELIOX και νεφελοποιημένα φάρμακα

 Ταυτόχρονη χρήση νεφ. Φαρμάκων (σαλβουταμόλη, 
επινεφρίνη) με την χρήση HELIOX

 Αυξάνει την περιεκτικότητα του φαρμάκου στον 
πνεύμονα

 Οδηγεί σε μεγαλύτερη διαστολή (ταυτόχρονη χρήση)
 Η νεφελοποίηση να γίνεται κανονικά με οξυγόνο και να 

προστίθεται το HELIOX σαν ΑΕΡΙΟ ΦΟΡΕΑΣ
 Ανάγκη νεφελοποιητη με μεγάλο όγκο (LARGE 

VOLUME NEBULIZER)
 Ιδανικό να γίνεται νεφελοποιηση μέσω αναπνευστήρα με 

HELIOX γιατί δεν χρειάζεται εδώ ροή αερίων για να 
λειτουργήσει το σύστημα



HELIOX και νεφελοποιημένα φάρμακα



ΚΙΝΔΥΝΟΙ

 ΑΝΟΞΙΑ

 ΒΑΡΟΤΡΑΥΜΑ (ειδικά από ΝΟΝ HELIOX 
APPROVED VENTILATORS)

 ΥΠΟΘΕΡΜΙΑ

 ΑΓΝΩΣΤΟ TIDAL VOLUME

 ΑΓΝΩΣΤΟ FLOW RATE 



HELIOX και ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ

 Ο συνδυασμός αυτός μπορεί να: 

 Μειώσει το έργο της αναπνοής

 Να περιορίσει την δυναμική υπερδιάταση

 Να υπάρχει ενεργός υγροποίηση 

 Να υπάρχει υποβοήθηση αναπνοών (pressure support)

 Ο καλύτερος τρόπος μόνο με HELIOX-APPROVED 
αναπνευστήρες σε μοντέλο NIV



HELIOX  και μηχανικός αερισμός

 Μόνο σε πιστοποιημένους 
αναπνευστήρες να 
χορηγείται το HELIOX

 Αν χρησιμοποιηθεί 
συμβατικός 
αναπνευστήρας θα 
υπάρξουν υποεκτιμημένοι 
όγκοι χορήγησης, 
λανθασμένα μείγματα 
αερίων 

 καλύτερη δράση το μείγμα 
HELIOX 80/20

 Να χρησιμοποιείται σε 
PRESSURE CONTROL 
MODE 



ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ HELIOX ΜΕΘ 
ΠΑΙΔΩΝ ΠΓΝ ΠΑΤΡΩΝ



HELIOX-APROVED –VIASYS AVEA 
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ





ΒΡΟΓΧΙΟΛΙΤΙΔΑ ΚΑΙ HELIOX 



ΒΡΟΓΧΙΟΛΙΤΙΔΑ ΚΑΙ HELIOX 

 Αποτελέσματα μελετών με πολλά ερωτηματικά 

 Σαφής μείωση έργου της αναπνοής 

 Το κλασσικό HOOD δεν φαίνεται να υπερτερεί 
άλλων μεθόδων

 Η καλύτερη δράση του HELIOX εμφανίζεται σε μη 
διασωληνωμένα βρέφη που έχουν σοβαρή 
αναπνευστική δυσχέρεια

 Φαίνεται να μειώνει  την πιθανότητα διασωλήνωσης

 Μειώνει τον χρόνο παραμονής στην μονάδα 



ΒΡΟΓΧΙΟΛΙΤΙΔΑ ΚΑΙ HELIOX-HOOD 



ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ ΠΓΝΠ με 
βρογχιολίτιδα σε HELIOX ANAΠΝΕΥΣΤΗΡΑ



ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ ΠΓΝΠ με 
βρογχιολίτιδα σε HELIOX θεραπεία



Βρογχιολίτιδα σε επεμβατικό αερισμό 



HFO αερισμός- βρογχιολίτιδα 



HELIOX-HFO 





Σύστημα υψηλής ροής οξυγόνου 
High flow oxygen system 

 HHHFNC 

 Heated Humidified High Flow Nasal Cannula

 To σύστημα αυτό παρέχει ζεστό υγροποιημένο 
οξυγόνο μέσω ειδικής ρινικής κάνουλας 

 Δίνεται σε  ασθενείς με αναπνευστική δυσχέρεια με 
ροές που προσφέρουν   υψηλότερες  συγκεντρώσεις 
οξυγόνου  καθώς επίσης και κάποια θετική πίεση 
αεραγωγών σε σχέση με την κλασσική χορήγηση 
οξυγόνου με χαμηλή ροή. 

 Αυξημένη χρήση του συστήματος αυτού στην 
παιδιατρική.



HHHFNC







































Πριν από την τοποθέτηση σε σύστημα υψηλής ροής



HFNC

 FLOW RATE   1 lL/Kg/min  εως 2 L/Kg/min

 Συγκεντρώσεις οξυγόνου εως 100% 

 Θετική πίεση στους αεραγωγούς 

 Αποφυγή της διασωλήνωσης η της 
επαναδιασωλήνωσης

 Κερδίζει συνεχώς έδαφος στην αντιμετώπιση της 
βρογχιολίτιδας που θα χρειαστεί περισσότερη 
βοήθεια από την απλή χορήγηση οξυγόνου με 
χαμηλή ροή. 



Πως δουλεύει το Σύστημα  HHHFNC 

 Περιορίζει την είσοδο αέρα δωματίου που συνήθως 
συμβαίνει σε θεραπεία με  σύστημα χαμηλής ροής 
οξυγόνου.

 Το σύστημα υψηλής ροής οξυγόνου ξεπλένει τον 
ανατομικό νεκρό χώρο με υψηλής ροής οξυγόνο

 Ικανοποιητική ύγρανση και θέρμανση των υψηλών 
ροών δημιουργεί το κατάλληλο περιβάλλον ετσι που 
ο ασθενής να ανέχεται το σύστημα και να μην είναι 
ανησυχος.

 Διαφορά από CPAP 







Σίτιση και σύστημα υψηλής ροής









CPAP VERSUS HFNC

 CPAP 

Μεταβαλλόμενη παροχή ροής οξυγόνου με σκοπό την σταθερή 
και θετική ενδοθωρακική πίεση κατά την διάρκεια της 
εισπνοής και εκπνοής 

 HFO 

Σταθερή ροή οξυγόνου  με πιέσεις να αυξομειώνονται κατά την 
εισπνοή και εκπνοή 
οι αντιστάσεις των αεραγωγών μειώνονται σημαντικά.



CPAP

HFNC



CPAP και βρογχιολίτιδα



CPAP και βρογχιολίτιδα



Πλεονεκτήματα HFNC

 Μπορεί να χορηγήσει εως και 100% Οξυγόνο σε 
βρέφη 

 Μειώνει το έργο της αναπνοής  (υψηλή ροή στον 
ανατομικό νεκρό χώρο )

 Βελτίωση του κατά λεπτό αερισμού και καλύτερη 
διαχείριση του CO2

 Μικρότερη πιθανότητα διασωλήνωσης.









Σίτιση με μπιμπερο σε HFO



Πως το χρησιμοποιώ 

 Απαραίτητα το σύστημα πρέπει να υγραίνεται και να 
θερμαίνεται συστηματικά

 Ένα τέτοιο σύστημα αν είναι ξηρό μπορεί να 
ερεθίσει τους βλεννογόνους , να προκαλέσει 
βρογχόσπασμο και να κάνει τις εκκρίσεις 
παχύρευστες. 

 Το μέγεθος του κυκλώματος να είναι κατάλληλο με 
την ηλικία

 Οι ρινικές κάνουλες να είναι κατάλληλες για την 
ηλικία του βρέφους



HFNC







Πως το χρησιμοποιώ (2)

 Αρχίζω με 1 L/Kg/min  εως 2 L/Kg/min

 Σκοπός η μείωση του έργου της αναπνοής (εισολκές-
ταχύπνοια-αναπέταση ρινικών πτερυγίων-γογγυσμός)

 Ξεκινώ με FiO2 =50%  και τιτλοποιώ ανάλογα  με σκοπό 
SatO2>94%

 Αν έχω βελτίωση μειώνω την ροή.

 Ανάλογα με τον κορεσμό μειώνω το  FiO2.

 Διάρκεια θεραπείας ώρες εως εβδομάδες 

 Προσοχή αν το σύστημα αυτό επιδεινώνει τον ασθενή 
μου να σκεφτώ την auto peep και να μειώσω την ροη του 
συστήματος μου 



Προσοχή

 Monitoring 
 Συνεχής παρακολούθηση ζωτικών σημείων 
 Δυνατότητα  άμεσης διαχείρισης επαπειλούμενου αεραγωγού.
 Δυνατότητα ελέγχου συστήματος από αρκετό και 

εκπαιδευμένο  νοσηλευτικό προσωπικό.
 Υψηλές ενδοθωρακικές πιέσεις μπορεί να οδηγήσουν σε 

αιμοδυναμική αστάθεια
 Απότομη διακοπή του HFO μπορεί να οδηγήσει σε γρήγορη 

επιδείνωση του ασθενούς  με αποτέλεσμα άμεση 
διασωλήνωση. 

 Πληροφορίες για χρήση του συστήματος κατά την διακομιδή 
ασθενούς είναι περιορισμένες.

 Αδυναμία ασθενούς να επιστρέψει σε χαμηλής ροής 
συστήματα.



Ευχαριστώ για την προσοχή σας 


