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Δήλωση συμφερόντων



Ετυμολογία :

• Νεφελοποιητής :   Nebulizer

• nebula =   νεφέλιο 



Θέματα που θα μας απασχολήσουν

• Τι είναι ο νεφελοποιητής

• Φάρμακα  για νεφελοποίηση

• Ο ρόλος των νεφελοποιητών στο παιδικό άσθμα 

• Νεφελοποίηση στις λαρυγγίτιδες

• Νεφελοποίηση στις χρόνιες πνευμονοπάθειες

• Νεφελοποιηση στην κυστική ίνωση

• Συμπεράσματα



Νεφελοποιητής

• Είναι σύστημα εκνέφωσης
υγρού μέσω πεπιεσμένου 
αέρα η οξυγόνου  

• Απαιτούνται :

* συσκευή νεφελοποίησης

* παροχή  πεπιεσμένου αέρα η

οξυγόνου   

*  υγρό  που να μετατρέπεται σε

αερόλυμα :  αεροζολ (aero +sol )



Πώς  δημιουργείται το «νεφέλιο»

The Venturi effect is the reduction in fluid 
pressure that results when a fluid flows 
through a constricted section (or choke) of a 
pipe. The Venturi effect is named 
after Giovanni Battista Venturi (1746–1822), 
an Italian physicist.

https://en.wikipedia.org/wiki/Fluid_pressure
https://en.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Battista_Venturi


Τα μεγάλου μεγέθους σωματίδια > 5μ 
εναποτίθενται στον στοματοφάρυγγα
και τους μεγάλους αεραγωγούς

Σωματίδια μικρότερα των 1μ 
εναποτίθενται στους μικρούς βρόγχους

Οι β2 υποδοχείς βρίσκονται κυρίως στους 
μεσαίους βρόγχους .

Μέγεθος σταγονιδίων για  νεφελοποίηση



Η  ιδανική παροχή

• Τα μεγάλα σταγονίδια  (>5μ) εναποτίθενται στον  
στοματοφάρυγγα

• Σταγονίδια μεγέθους 3-5μ εναποτίθενται στον πνεύμονα 

• Η ιδανική  παροχή για την δημιουργία σταγονιδιων 3-5μ , 
είναι τα  7  litr/min



Φάρμακα για νεφελοποίηση

• Βρογχοδιασταλτικά
• Αδρεναλίνη   α & β (  d-adrenaline /racemic  : relative potency 1/2 )

• β2 - διεγέρτες :  (σαλβουταμόλη ) 

• Αντιχολινεργικά (  βρωμιούχο ιπρατρόπιο ) 

• Στεροειδή

• Αντιβιοτικά 

• Βλεννολυτικά : DNAση ( Pulmozyme ) , Υπέρτονο   NaCl 3,5% η 7% 



Τι κοστίζει σε EURO

• Adrenaline               1,28       (50 amp )

• Aerolin 3,79   - 5,48        (20 amp)

• Berovent 11,72                    (30 amp)

• Pulmicort                 18,51 – 26,01     (40 amp)

• Υπέρτονο  NaCl 2,40 (5amp )

• Pulmozyme 600 1 month 

• Colistin                      250                 1month          

• Tobi                           1427                    1 month

• Cayston 2171                    1 month

• Quensair 2658                  1month



Νεφελοποίηση στο 
νοσοκομείο

• Πλεονέκτημα :  παροχή 
οξυγόνου .

• Μειονέκτημα : Πόσο σωστή 
είναι η απαραίτητη ροή ;           
( 7 l/min )



Που βρίσκεται  το λάθος ?



Νεφελοποίηση στο σπίτι .
Τι να  διαλέξω;

ΕURO  150                 250                              350                       1000



Οξεία ασθματική κρίση : εκτίμηση της βαρύτητας

• Δυσχέρεια ομιλίας - ασθενές κλάμα

• Δυσχέρεια σίτισης

• Ταχύπνοια ( 50 βρέφος ,40 νήπιο ,30 παιδί )

• Χρήση επικουρικών αναπνευστικών μυών (εισολκή
σφαγής,μεσοπλευρίων διαστημάτων )

• Μείωση αναπνευστικού ψιθυρίσματος



Νεφελοποίηση σε σοβαρή ασθματική κρίση

l

• Νεφελοποίηση με  συν-χορήγηση οξυγόνου 

• Επανάληψη της δόσης κάθε 20΄λεπτά   για τρείς φορές , αν είναι  

αναγκαίο.

• Στενή παρακολούθηση του αρρώστου !!!

• Αν δεν υπάρχει σαφής βελτίωση σε 1-2 ώρες ,τότε εισαγωγή  στο     

Νοσοκομείο.

• Κριτήρια : Κλινική βελτίωση , SaO2 > 92% , PEFR >50%.



Αντιμετώπιση ήπιας- μέτριας ασθματικής κρίσης



Holding chambers (spacers) versus nebulizers 
for beta-agonist
treatment of acute asthma (Review)

Σε 1897 παιδιά > 2 ετών, 

οι β-2 διεγέρτες μπορούν να χορηγηθούν εξίσου καλά 

με νεφελοποίηση ή με αεροθάλαμο 

στην έξαρση του άσθματος

που δεν είναι βαριά.

Cates CJ et al. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Sep 13;9:CD000052.



Επαρκής δόση
φαρμάκου



Για ποιο λόγο 
αεροθάλαμοι;

• Καλύτερη εναπόθεση στους 
μικρούς και μεσαίους 
βρόγχους

• Λιγότερη συστηματική 
απορρόφηση

• Μικρότερη δόση φαρμάκου

• Λιγότερο χρονοβόρα 
διαδικασία



Οξεία βρογχιολίτιδα 
και νεφελοποίηση

Σίγουρα βοηθάει  το οξυγόνο του 
νεφελοποιητή .!!!

Μπορεί να βοηθάει και η 
εφύγρανση !

Βρογχοδιασταλτικά ;;;

Εισπνεόμενα στεροειδή ;;;;





Λαρυγγίτιδα

• 3 mL διαλύματος αδρεναλίνης (1:1000) με 
νεφελοποίηση για παιδιά ≤5 ετών και 5 mL για 
>5 ετών.  Μπορεί να επαναληφθεί μετά 1-2 ώρες

• Διάρκεια δράσης 30-60 min

• Bjornson C et al. Nebulized epinephrine for croup in children. 
Cochrane Database Syst Rev. 2011 Feb 16;2:CD006619. 

• Βουδεσονίδη inh 2mg/δόση

αποτελεσματική, ΝΑΙ

εύχρηστη ………   ;;;;   



Χρόνιες πνευμονοπάθειες -Βρογχιεκτασίες



Κυστική ίνωση

Απαιτείται ακριβός νεφελοποιητής !! 

• για  αξιόπιστη  λήψη ακριβού φαρμάκου

• για  ελαχιστοποίηση του χρόνου θεραπείας



Συνταγογράφηση
νεφελοποιητών για 
το σπίτι :

Μπορούν να χορηγηθούν σε σπάνιες 
περιπτώσεις στο επίμονο  croup πάντα υπό 
ιατρική επιτήρηση .

Δεν δικαιολογούνται προκειμένου  για μεγάλα 
και συνεργάσιμα παιδιά με άσθμα.

Δεν χρειάζονται για  βρέφη που δεν 
ανταποκρίνονται στα βρογχοδιασταλτικά .

Διακαιολογούνται στις  χρόνιες 
πνευμονοπάθειες , για χορήγηση αντιβιοτικών 
η βλεννολυτικών .



Συμπερασματικά : η χρήση νεφελοποιητή

• Απαιτεί παροχή   7 l/min .

• Το οξυγόνο υπερτερεί του αέρα .

• Δεν συνιστάται για αντιμετώπιση του άσθματος στο σπίτι.

• Σπάνια δικαιολογείται για τις λαρυγγίτιδες στο σπίτι και υπό 
προϋποθέσεις.

• Αναγκαία στις χρόνιες πνευμονοπάθειες για βλεννόλυση και 
χορήγηση αντιβιοτικών.



νεφέλαι

νεφέλιο

νεφελοποιητής

nebulizer




