
Xρήση νεφελοποιητών 

Αργυρή Πετροχείλου και Τζένη Τρουπή 

 

Τμήμα Κυστικής Ίνωσης 

Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» 



Χρήση νεφελοποιητή 

• Για νεφελοποίηση εισπνεόμενων 
βρογχοδιασταλτικών 

• Για νεφελοποίηση εισπνεόμενων 
κορτικοστεροειδών 

• Για νεφελοποίηση εισπνεόμενων 
αντιβιοτικών 

• Για νεφελοποίηση εισπνεόμενων 
βλεννολυτικών 



Είδη νεφελοποιητών  

• Μηχανικός(με ροή αέρα) 

– Jet  

– Ενεργοποιούμενοι με την αναπνοή 

• Με υπερήχους 

• Με παλλόμενη μεμβράνη 



Επιλογή κατάλληλου νεφελοποιητή 

• Είδος φαρμάκου 

• Ηλικία ασθενή 

• Διάρκεια θεραπείας 

• Κόστος 

• Αντοχή 

• Προτίμηση ασθενή 

 

 



Εναπόθεση σταγονιδίων 

• Σταγονίδια διαμέτρου 

–  > 10μm στο στοματοφάρυγγα 

–  5- 10μm  στους κεντρικούς αεραγωγούς 

– 1- 5μm στους περιφερικούς αεραγωγούς 



Λειτουργία 

• Παραγωγή σταγονιδίων 1-5 μm 

• Εναπόθεση στο βρογχικό δένδρο 

• Θεωρητικά τα μικρότερα σταγονίδια 

εναποτίθενται σε μικρότερα βρογχιόλια 

 



Απόδοση νεφελοποιητών 



Μέρη νεφελοποιητή 



Νεφελοποιητής jet 



Νεφελοποιητής Υπερήχων 



Νεφελοποιητής Στατικής μεμβράνης 



Νεφελοποιητής παλλόμενης 
μεμβράνης 



Που θέλουμε να δράσουν τα 
φάρμακα; 



Χρήση 

• Άσθμα 

• Λαρυγγιτίδα  

• Βρογχεκτασίες  

• Κυστική ίνωση 

• Νοσοκομείο 

• Μονάδες εντατικής θεραπείας 

• Ειδικοί νεφελοποιητές π.χ. για πενταμιδίνη 



Είδη νεφελοποιητών 



Τεχνική 

• Σε καθιστή θέση 

• Όρθια στάση κορμού 

• Ήρεμη αναπνοή 

• Βαθιές και αργές ανάσες 



Έλεγχος καλής λειτουργίας 

• Αν η νεφελοποίηση διαλύματος 2,5ml στο e-

flow διαρκεί πάνω από 4 λεπτά καθαρισμός 

κεφαλής 

• Έλεγχος φίλτρου απλού νεφελοποιητή ανά 10 

εισπνοές 



Συντήρηση νεφελοποιητή 

• Κάθε 6 μήνες  

– Αλλαγή κεφαλής 

– Αλλαγή φίλτρου (δεν καθαρίζεται) 

– Αλλαγή παρελκόμενων 



Παρελκόμενα Pari Boy turbo/junior 



Παρελκόμενα Pari e-flow 



Πώς καθαρίζουμε το νεφελοποιητή; 

• Μετά από κάθε χρήση 

– Αποσυναρμολογούμε τον νεφελοποιητή 

 

– Πλένουμε τα χέρια μας 

 

 

– Πλένουμε τον νεφελοποιητή με ζεστό νερό και 
απορρυπαντικό πιάτων 

 

 



Αποστείρωση 

• Μία φορά την ημέρα  

• Με αποστειρωτή μπιμπερό 

• Βρασμός για  6 λεπτά 

 



• ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ: 

– Νερό βρύσης για αποστείρωση του e-flow 

– Ξύδι 

 

 

• ΔΕΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΝΟΥΜΕ 
– Τον ελαστικό σωλήνα αέρος 

 



Στέγνωμα 

• Σε χαρτί κουζίνας στον αέρα 

• ΟΧΙ σεσουάρ 



Φύλαξη 

• Σε στεγνό και καθαρό δοχείο φύλαξης 



Ευχαριστούμε 


