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Murakami G et al 
Ann Allergy  1990



 Ο Κωνσταντίνος είναι 9 ετών. Παίρνει 
εισπνεόμενη φλουτικαζόνη με pMDI και 
αεροθάλαμο. Μπορεί να το παίρνει δίχως 
τον αεροθάλαμο; (δε θέλει να παίρνει τον 
αεροθάλαμο στο σχολείο…)

 Άλλωστε μπορεί να το κάνει μόνος του…



 Ναι, φτάνει να έχει σωστή τεχνική

 Όχι. Τα εισπνεόμενα στεροειδή πρέπει 
πάντοτε χορηγούνται με αεροθάλαμο 





Τύποι εισπνευστικών συσκευών

Πλεονεκτήματα & μειονεκτήματα

Τεχνικές χρήσης - Video

Συχνά λάθη

Κριτήρια επιλογής συσκευής

http://www.gemss.de/4.4/cophit/html/right/device/timing/early.avi
http://www.gemss.de/4.4/cophit/html/right/device/timing/early.avi


http://dgrespiratory.com



 Β2 αγωνιστές

 Αδρεναλίνη

 Κορτικοστεροειδή

 Αντιχολινεργικά

 Αντιμικροβιακά

 Βλεννολυτικοί παράγοντες

 Αγγειοδιασταλτικά

Myers TR Respiratory Care 2013
Rubin BK Respiratory Care 2010



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 Μικρότερη δόση

 Ταχύτερη δράση

 Δράση στο όργανο-
στόχος

 Λιγότερες και 
ηπιότερες 
συστηματικές 
παρενέργειες

 Χαμηλή εναπόθεση 
στους πνεύνονες

 Ελλιπής γνώση
 Πληθώρα συσκευών
 Κόστος

Gardenhire DS et al. American Association for Respiratory Care 2013



Dolovich MB & Dhand R. The Lancet 2011



Dolovich M et al Chest 2005



Chrystyn H & Price D Primary Care Respiratory Journal 2009
Melani AS et al Respiratory Medicine 2011



 Ελλιπή εκπαίδευση

 Μη κατανόηση των οδηγιών

 Αδυναμία εφαρμογής των οδηγιών 

Lavorini F et al Respiratory Medicine 2008



 Σύνολο σωματιδίων το οποίο αιωρείται 
λόγω χαμηλής ταχύτητας εναπόθεσης



 Μέγεθος σωματιδίων 

 Ταχύτητα εισπνοής – Εισπνευστική ροή

 Ακεραιότητα των αεραγωγών  

(παθοφυσιολογία υποκείμενης πνευμονοπάθειας)

 Σωστά εφαρμοζόμενη τεχνική 



 Αδράνεια

 Καθίζηση

 Διάχυση

Capstick TG, Clifton IJ 
Expert Review of Respiratory
Medicine 2012

Αδράνεια Καθίζηση Διάχυση





Rau JL Jr. Respiratory care pharmacology 2002

MMAD Που καταλήγουν

>5 μm Στοματοφάρυγγας
(>90% συστηματική απορρόφηση)

1-5 μm Κατώτερο αναπνευστικό
(4-5μm κεντρικοί αεραγωγοί)

(1-2 μm κυψελίδες)

<1 μm Εκπνέονται παθητικά



Laube BL et al ERJ 2011



 Ανατομικές ιδιαιτερότητες ανώτερου 
αεραγωγού

 Ρινική αναπνοή
 Μικρότερη διάμετρος αεραγωγών
 Υψηλότερες εισπνευστικές ροές
 Λιγότερες γενεές αεραγωγών – λιγότερες 

κυψελίδες
 Μικρότερος αναπνεόμενος όγκος
 Αυξημένη αναπνευστική συχνότητα
 Συμπεριφορά.....

Amirav et al JACI 2010



 Δοσιμετρική συσκευή σταθερών δόσεων 
αεροζόλης υπό πίεση (pMDI ή BA pMDI)

 Αεροθάλαμος με βαλβίδα (VCC)

 Συσκευή ξηράς σκόνης (DPI)

 Νεφελοποιητής (nebuliser)

Laube BL et al ERJ 2011



 Πολλαπλών χρήσεων

 Εύκολες στη μεταφορά

 Απελευθερώνουν σταθερή δόση 
αερολύματος

 Αντικατάσταση CFCs                                          
από HFAs

Gardenhire DS et al. 
American Association for Respiratory Care 2013



Lavorini F. 
ISRN Allergy 2013



 Συγχρονισμός ανάμεσα στον ψεκασμό και την 
έναρξη ήρεμης αργής βαθειάς εισπνοής που 
ακολουθείται από κράτημα της αναπνοής

 Υψηλή πιθανότητα λανθασμένου χειρισμού 
όταν χρησιμοποιούνται δίχως αεροθάλαμο

 Υψηλή εναπόθεση στο 
στοματοφάρυγγα...αυξημένη συστηματική 
απορρόφηση



Laube BL et al ERJ 2011
Hess DR Respiratory Care 2005



 Μη αναγραφή στη συσκευή των 
εναπομεινασών δόσεων

 Απαραίτητη η ενεργοποίηση της συσκευής 
πριν από την πρώτη της χρήση

 Οδηγίες καθαρισμού

 Φύλαξη σε Θερμοκρασία δωματίου

Laube BL et al ERJ 2011





 Λανθασμένη ενεργοποίηση συσκευής 
κατά την πρώτη χρήση ή όταν δεν έχει 
χρησιμοποιηθεί επί μακρόν

 Μη ανακίνηση της συσκευής πριν από τη 
χρήση

 Καθυστέρηση ανάμεσα στην ανακίνηση 
και τον ψεκασμό

 Χρησιμοποίηση συσκευής ενώ είναι άδεια

Sanchis J Respiratory Medicine 2013



Hardwell A et al 
Prim Care Respir J 2009







 Ενεργοποίηση μέσω της αρχικής φάσης της 
εισπνοής

 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 
ικανοποιητικό αριθμό παιδιών σχολικής 
ηλικίας

 Απαιτούμενη εισπν. ροή 20-30 L/min

Rubin BK Respiratory Care 2010





 Διαφυγή από χείλη που δεν είναι 
ερμητικά κλεισμένα

 Χαμηλή εισπνευστική ροή

 Παράλειψη κρατήματος της αναπνοής 
μετά την ολοκλήρωση της εισπνοής



 Επικουρικές συσκευές των pMDIs



 Εξασφαλίζει την αναγκαία 
απόσταση...ελαττώνεται η εναπόθεση στο 
στοματοφάρυγγα

 Εξασφαλίζει τον κλειστό χώρο που 
ελαχιστοποιεί τις απώλειες του 
εκνεφώματος



Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα

 Ελαττώνουν την εναπόθεση 
στο στοματοφάρυγγα

 Αυξάνουν την εναπόθεση 
στους πνεύμονες

 Δεν απαιτούν συγχρονισμό

 Μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σε 
ασθενείς με αναπνευστική  
δυσχέρεια

 Επιπρόσθετο κόστος
 Δυσχερής μεταφορά
 Αυξημένη πιθανότητα 

λαθών

Gardenhire DS et al. 
American Association for Respiratory Care 2013



 Η μύτη είναι φίλτρο 

 Το κράτημα της αναπνοής στο τέλος του 
κάθε κύκλου βελτιώνει σημαντικά την 
εναπόθεση του φαρμάκου στο κατώτερο 
αναπνευστικό

Roller CM et al ERJ 2007



Amirav I et al
Pediatric Pulmonology 2008





Schultz A et al Pediatrics. 2010

Aerochamber

Aerochamber plus





Iles R et al ADC 1999



 Το κλάμα είναι κατεξοχήν εκπνευστική 
διαδικασία, που ακολουθείται από εισπνοή 
με σημαντικά αυξημένη (στροβιλώδη) ροή 
του αέρα

 Το βρέφος αντιστέκεται στην καλή 
εφαρμογή της μάσκας



 Η ανάπτυξη στατικού ηλεκτρισμού 
επηρεάζει δυσμενώς τη μεταφορά του 
αερολύματος

 Καθαρισμός μία φορά την εβδομάδα με 
αραιό υδατικό διάλυμα απορρυπαντικού 
πιάτων δίχως ξέπλυμα 

Pierart F et al ERJ 1999



 Είναι αποτελεσματική φτάνει να μην 
ξυπνήσει το παιδί......

Amirav I et al BMJ Open 2014
Janssens HM et al J Aerosol Med 2003
Murakami G et al Ann Allergy 1990
Noble V et al Arch Dis Child 1992
Eposito-Festen J et al ERJ 2004



Rodriguez C et al Cochrane Database Syst Rev 2008



 Λανθασμένη επιλογή αεροθαλάμου – μάσκας

Μάσκα
 Διαφυγή από το όριο προσώπου & μάσκας

 Εφαρμογή περισσοτέρων του ενός ψεκασμού 
στον αεροθάλαμο χωρίς μεσοδιάστημα μεταξύ 
τους

Επιστόμιο
 Διαφυγή

 Αδυναμία αργής βαθειάς εισπνοής

 Παράληψη κρατήματος της αναπνοής μετά την 
ολοκλήρωση της εισπνοής

Ελληνικές Ομοφωνίες 2011





 Φορητές συσκευές μικρού όγκου και βάρους 
που ενεργοποιούνται μέσω της εισπνοής 
του ασθενούς

Μίας δόσης                                           
(κάψουλες)    

Πολλαπλών δόσεων

 10-37% του φαρμάκου εναποτίθεται στο 
κατώτερο αναπνευστικό

 Μετρητής εναπομεινασών δόσεων
Dolovich MB, Dhand R. The Lancet 2011
Lexmond AJ et al PLoS ONE. 2014







 Απαιτείται βίαιη & γρήγορη βαθειά 
εισπνοή από τον ασθενή (ροή 30-60 L/min)

 > 6 έτη

Laube BL et al ERJ 2011







 Συντήρηση σε περιβάλλον με υγρασία

 Αδυναμία προετοιμασίας της συσκευής

 Ανεπαρκής εκπνοή πριν την εισπνοή           
(δεν άδειασαν οι πνεύμονες)

 Εκπνοή μέσα στη συσκευή

 Εισπνοή από τη μύτη αντί του στόματος

 Αδυναμία εκτέλεσης γρήγορης και βαθειάς 
εισπνοής

 Αδυναμία κρατήματος της αναπνοής στο 
τέλος της διαδικασίας



 Συσκευές που μετατρέπουν το διάλυμα ή 
εναιώρημα του φαρμάκου (υγρή μορφή) σε 
μικροσταγονίδια αερολύματος

 Δυνατότητα χρήσης 
χωρίς ηλικιακούς περιορισμούς
ανεξαρτήτως επιπέδου αναπνευστικής 
λειτουργίας ή συνείδησης του ασθενούς

Δυνατότητα συγχορήγης φαρμάκων & 
μεταβολής των δόσεων



 Αεροκίνητοι (jet/pneumatic nebulisers)

 Υπερήχων (ultrasonic nebulisers)

 Δονούμενου δικτυωτού πλέγματος
(vibrating mesh nebulisers)

Laube BL et al ERJ 2011



 Ογκώδεις & θορυβώδεις συσκευές

 Η απόδοση τους ποικίλλει

 Χρονοβόρος η ολοκλήρωση της κάθε 
συνεδρίας καθώς και η συντήρηση και ο 
καθαρισμός τους

 Απαραίτητη η πηγή ενέργειας

 Συχνά αποικίζονται από μικροοργανισμούς

 Υψηλό κόστος αγοράς συσκευής και 
φαρμάκων



 Χρήση ακατάλληλου τύπου νεφελοποιητή

 Μη τήρηση οδηγιών χρήσης κατασκευαστή

 Κακή συντήρηση- υγιεινή

 Τοποθέτηση μεγαλύτερου ή μικρότερου όγκου 
αερολύματος

 Χαμηλή ροή συμπιεσμένου αερίου

 Διαφυγή αερολύματος από επιστόμιο

 Λανθασμένη επιλογή μάσκας



Everard ML. et al ADC 1992



ERS Handbook of Paediatric 
Respiratory Medicine 1st ed 2013



 Προτίμηση ασθενούς

 Εμπειρία ιατρού  ;;;;

 Κόστος



 Επηρεασμένη αναπνευστική λειτουργία

 Επηρεασμένο επίπεδο συνείδησης / 
συνεργασίας

 Χορήγηση φαρμάκων που μπορούν να 
δοθούν μόνο με νεφελοποιητή

 Χορήγηση συνδυασμού φαρμάκων ή 
υψηλών δόσεων



Rau JL Jr. Respiratory care pharmacology. 2002



 33 min βραχύτερη η παραμονή στα ΤΕΠ 
όταν χρησιμοποιείται pMDI με αεροθάλαμο

 Μικρότερος κίνδυνος εμφάνισης τρόμου ή 
ταχυκαρδίας

 Δίχως διαφορά ως προς τα % εισαγωγής 
και τη διάρκεια της νοσηλείας

Cates CJ et al Cochrane Database of Systematic Reviews 2013



 Ναι στη χορήγηση εισπνεομένων

◦ Στο ΣΩΣΤΟ ασθενή

◦ Με την ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ συσκευή

◦ Μετά από ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ από                             
τον ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟ παιδίατρο

 Συχνή επανεκτίμηση της τεχνικής και 
έλεγχος της συμμόρφωσης στη θεραπεία




