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Εξασφάλιση του Αεραγωγού 

Ο Δύσκολος Αεραγωγός 

στην Επείγουσα Ιατρική 
ΑΡΗΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ 

Η εξασφάλιση του αεραγωγού αποτελεί το πρώτο 

και σημαντικότερο βήμα στην παροχή απλής και εξει
δικευμένης υποστήριξης της ζωής (Basic Life Support 
- BLS και Advanced Life Support - ALS) μέσα και 

έξω από το νοσοκομείο. 
Η απόφραξη του αεραγωγού είναι συχνή στην 

επείγουσα ιατρική, μπορεί να επιδεινώσει την ήδη 

άσχημη κατάσταση του ασθενούς, παίζει καθοριστι

κό ρόλο στην έκβαση, ενώ όταν είναι πλήρης οδηγεί 

του επιπέδου συνείδησης είναι δυνατόν να προκα

λέσουν ανά πάσα στιγμή απόφραξη του αεραγωγού 

(πίνακας 1). 
Είναι γεγονός πως το επείγον περιστατικό, το οποίο 

αντιμετωπίζεται εκτός νοσοκομειακού χώρου, 

πολλές φορές στο δρόμο, στο σπίτι, σε aντίξοες πε

ριβαλλοντικές συνθtiκες, είναι αρκετά δύσκολο να 

εκτιμηθεί άμεσα και με πληρότητα. Οι πληροφορίες 

τις οποίες μπορεί να συλλέξει ο γιατρός ο οποίος θα 

τον ασθενή σε θάνατο μέσα σε 

4 - 10 λεπτά. Αιτίες απόφραξης αεραγωγού Μηχανισμός 
Η εκπαίδευση σε βασικούς 

χειρισμούς και επιδεξιότητες 

που σχετίζονται με τον αερα

γωγό περιλαμβάνεται στα σε

μινάρια BLS και ALS, αλλά για 

τους μη αναισθησιολόγους πα

ραμένει το σοβαρότερο πρό

βλημα γιατί είναι επιδεξιότητες 

που δύσκολα αποκτώνται και 

εύκολα χάνονται εάν δεν υπάρ

χει συχνή εφαρμογή. Ο δύ

σκολος αεραγωγός παραμένει 

για όλους ένα σημαντικό πρό

βλημα με καταστροφικές συνέ

πειες. 

1) Ο ΕΠΙΣΦΑΛΗΣ 
ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΣΤΗΝ 
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ 

Παθολογικές καταστάσεις 

που συνοδεύονται με μείωση 

Καρδιακή ανακοπή 
Κώμα 
Τραύμα 

Αναφυλαξία 
Ξένο σώμα 
Ερεθιστική ουσία 

Ξένο σώμα 

Λοίμωξη 
Αναφυλαξία 

Άσθμα 
Ξένο σώμα 
Ερεθιστικό 
Αναφυλαξία 

Ερεθιστική ουσία 
Αναφυλαξία 
Λοίμωξη 
Πνιγμός 
Νευρογενές shock 
Καρδιακή ανακοπή 

Μετατόπιση γλώσσας 

Οίδημα γλώσσας 
Απόφραξη στοματοφάρυγγα 
Σπασμός λάρυγγα 

Λαρυγγική, Τραχειακή ή Βρογχική 
απόφραξη 

Οίδημα Λάρυγγα 

Βρογχόσπασμος 

Πνευμονικό οίδημα 

Πιν. 1: Αιτίες απόφραξη αεραγωγού 
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κληθεί από τους συγγενείς, τους φίλους, τους περα

στικούς είναι ελλιπείς και πολλές φορές συγκεχυμέ

νες. Παρόλα αυτά ο γιατρός οφείλει να "ψάξει το 

ιστορικό" του θύματος με σύντομες διαδικασίες, όσο 

είναι αυτό δυνατό και να προβεί σε μία γρ1iγορη κλι

νική εκτίμηση της κατάστασής του. Δεν γίνεται λόγος 

για εργαστηριακή βοήθεια όπως ακτινογραφίες, 

αξονικ1i τομογραφία και άλλες παρακλινικές εξετά

σεις, απλούστατα διότι δεν υπάρχει δυνατ6τητα 

προνοσοκομειακά αλλά και ενδονοσοκομειακά συ

χνά, να πραγματοποιηθούν αυτές, λ6γω της πίεσης 

του χρ6νου. 
Η κλινική λοιπ6ν εκτίμηση θεωρείται η πιο ου

σιώδης αλλά και μοναδική κίνηση πριν απιS οποια

δήποτε παρέμβαση. Η τριάδα "βλέπω, ακούω. αι

σθάνομαι", που διδάσκεται σε μη εξειδικευμένο 

προσωπικ6 ανά τον κ6σμο, δεν χάνει καθ6λοι• την 

αξία της 6ταν εφαρμόζεται γρήγορα και σωστά ωτ6 

την ιατρική ομάδα. Μία yρ1iγορη εκτίμηση του ε;τι

πέδου συνείδησης, με την "Κλίμακα Κc(ψατος Γλα

σκ6βης", των ζωτικών λειτουργιών. της ύ;ταρξης 1j μη 

κυάνωσης αλλά και των συνθηκcδν που επικρατούν 

γύρω απιS το θύμα, δίδει μία ικανοποιητικ1i πρι(πη 

εικ6να της βαρύτητας του περιστατικού. Επίσης γί

νεται σημείο αναφοράς για την εξέλιξη της πορείας 

της υγείας του. 

Όσον αφορά τον αεραγωγό, η επισκιSπηση της ::τε

ριοχής του προσώπου, η εκτίμηση της δυσκολίας της 

αναπνοής και η ακρόαση των πνευμόνων α;τοτελούν 

επιπριSσθετα σημαντικά στοιχεία για οποιαδΙiποτε 

παρέμβαση 1i μη, ανάλογα με την σοβαρ6τητα της κα

τάστασης. Όλα τα στοιχεία που απορρέουν α;τό την 

εκτίμηση του ασθενούς αλλά και τις παρεμβάσεις, θα 

πρέπει να καταγραφούν, έτσι όJστε να ακολουθήσουν 

τον ασθεν1j στο νοσοκομείο και να ενημερά1σουν με 

τον καλύτερο τρόπο την ομάδα η οποία θα τον παρα

λάβει. 

ΙΙΛΗΡΗΣ ή ΜΕΡΙΚΉ ΑΠΟΦΡΑΞΗ; 

Στην περίπτωση της μερικ1jς απ6φραSης η κλινική 

εικιSνα συνήθως διαμορφώνεται ανάλογα με την πε

ριοχή στην οποία συμβαίνει, την οξύτητα με την οποία 

παρουσιάζεται αλλά και τον βαθμ6 απόφραξης. Συ

νήθως αφορά την γλωττίδα, οι φωνητικοί ήχοι απου-
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σιάζουν 1j είναι αλλοιωμένοι, ανάλογα με την δυνα

τιSτητα ρωiς του αέρα. Η εισπνευστικ1i φάση παρου

σιάζεται μεγαλύτερη σε διάρκεια και συνοδεύεται 

από αγωνία, ταχυκαρδία, εφίδρωση και επιστράτευ

ση των βοηθητικών αναπνευστικών μυόJν. Η ύπαρξη 

έντονου εισπνευστικού συριγμού προσθέτει ένα ακιS

μη στοιχείο της απ6φραξης των ανωτέρων αεροφιS
ρων οδών. 

Η εκ;τνευστικ1j φάση μ;τορεί να παρουσιάζει και 

αυηj μεγαλύτερη διάρκεια και δυσχέρεια εφόσον η 

α;τι)φραξη δεν είναι διασταληi. Συνοδά σημεία 6πως 

κ6;τωση. κυ(ινωση αλλcι και κλήση βωjθειας σε θύμα 

με συνείδηση. το ο;τοίο μ;τορεί να πιάσει το λαιμ6 του 

σαν διεθνές σημείο. '(ιιι ε;τικείμενη πνιγμον1i, συ

μ::τληρcr)νοι•ν την κλινικΙi εικ6να της ε;τείyουσας αυ

ηjς κατάστασης. 

Τα κλινικcί. σημεία της ::τλ1jρους_gπόφρ_αξης εκδη

λc()νοντω '/QΙj','ορα. Στα ;τρcδτα 1-3 λεπτά το θύμα 

;ταρουσιcίζει σημcίδια έντονης αναπνευστικ1jς δυσχέ

ρειας με ε::τιστρcί.τευση των ανα::τνευστικόJV μυόJν χω

ρίς 6μως ανταλλcι•.'Jl αέρα. Η αιμοδυναμικ1j εικ6να εί

ναι m•ν1jθως ι•περδυνcψικΙi και το επίπεδο συνείδη

σης ακ6μη ικανοποιητικcS με έντονη την παρουσία 

ιπρες. Πολιi Ί'QΙjγορα ::ταρουσιάζεται πτώση του επι

πέδου συνείbησης. κυάνωση και παύση της αναπνευ

στικΙjς ::τροσ;τάθε ι ας με ε;τακιSλουθη βραδυκαρδία και 

καρbιακ1j ανακο::τ1j. Συν1jθως η πλ1jρης απcSφραξη του 

αερα'(C•J'.'Οιi οδηγεί σε ασφυκτικ6 κό)μα σε 2-8 λεπτά, 

ά;τνοια σε 2-3 λεπτά και ασυστολία σε 4-10 λεπτά. 

Η άμεση λοιπόν ;ταρέμβαση προνοσοκομειακά εν

δείκνυται όταν θέλουμε: 

• να διασφαλίσουμε τον αεραγωγcS μετά απ6 απcS-

φραξη 

• να προστατέψουμε τον αεραγωγ6 από εισρόφηση 

• να διορθυ)σουμε την υποξία και την υπερκαπνία 

• να εξασφαλίσουμε προληπτικά μηχανικ6 αερισμιS 

σε τραύμα, εισπνο1i καπνού, κρανιοεγκεφαλική 

κάκωση. 

Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε και την δυνατcSτητα 

της ενδοτραχειακής χορήγησης φαρμάκων ανα

ζωογ6νησης, πριν την τοποθέτηση φλεβικής γραμμής. 

Ο χρ6νος και ο τόπος παρέμβασης είναι θέμα κλινι

ΚΙiς εμπειρίας και δεξιοτήτων του γιατρού της 

επείγουσας ιατρικής ο ποίος θα πρέπει να είναι γνό)-



34 

στης τεχνικών εξασφάλισης αεραγωγού με εναλλα

κτικές λύσεις για καταστάσεις δυσκολίας αερισμού 

και αδυναμίας διασωλήνωσης. 

2) ΑΡΧΕΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΝ τΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

Ορισμένες απλές τεχνικές βασικής αντιμετώπισης 

και διασφάλισης του αεραγωγού, έχουν θεωρηθεί 

αναντικατάστατες και εφαρμόζονται διεθνώς. 

Δεν χρησιμοποιούν εξειδικευμένα ιατρικά εργα

λεία και μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εκ

παίδευσης στην επείγουσα ιατρική για όλους. 

Στα τέλη του 1950 ο αερισμός με την μέθοδο των εμ

φυσ1iσεων αντικατέστησε τις δια των χειρών με

θόδους που χρησιμοποιούσαν έως τότε. Με την εξέ

λιξη αυηiς της τεχνικής οι ερευνητές επικεντρώθηκαν 

στην ευθυγράμμιση της κεφαλής και του αυχένα για 

να εξασφαλίσουν ελεύθερο τον ανώτερο αεραγωγ6. 

Τα τρία βασικά στοιχεία πού μελετήθηκαν Ίiταν η 

έκταση της κεφαλής, η ανόρθωση του πά)γωνος και η 

έλξη-ανάσπαση της κάτω γνάθου. 
Η έκτgση τr:ις_){�αΔrίς ανασηκώνει την χαλαρή 

γλά)σσα από το οπίσθιο φαρυγγικό τοίχωμα και την 

επιγλωττίδα από το λαρυγγικ6 άνοιγμα, διατείνοντας 

τους πρόσθιους τραχηλικούς ιστούς. 
Η αν6ρθωση του πώγωyος, με δύο δάχτυλα τοποθε

τημένα απ6 κάτω του, μπορεί και διευκολύνει την 

πρόσθια μετακίνηση της γλώσσας και συμπληρώνει 

την έκταση της κεφαλής. 
Η έλξη-ανάσπαση της κάτω γνάθου μετακινεί την 

γνάθο (και μαζί με αυτή την γλώσσα) προς τα πρ6σω, 

χρησιμοποιώντας τους δείκτες, που τοποθετούνται 

ακριβά)ς στην γωνία της γνάθου. Η μέθοδος μπορεί 

να συνδυαστεί με την πρώτη για καλύτερο αποτέλε

σμα. 

Σε ασθενείς με υποψία κάκωσης στην αυχενική 
μοίρα της σπονδυλική ς στή λης, η συνιστώμενη 

μέθοδος είναι η έλξη-ανάσπαση της κάτω γνάθου σε 

συνδυασμό με την δια των χειρών σταθεροποίηση σε 

ευθεία θέση από έναν βοηθό. Αν η απειλητική για την 

ζωή απόφραξη του αεραγωγού επιμένει παρά την έλ

ξη - ανάσπαση της κάτω γνάθου, τότε η ανόρθωση του 

πώγωνος σε συνδυασμ6 με την έκταση της κεφαλής 

μπορεί να εφαρμοστεί με προσοχή μέχρι να ανοίξει 
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ο αεραγωγ6ς. 

Σε πρόσφατες μελέτες αποδεικνύεται πως η δια των 

χειρών ακινητοποίηση της ΑΜΣΣ σε θύματα με 

υποψία νωτιαίας κάκωσης, είναι προτιμότερη από την 

ακινητοποίηση με τον κλασικό αυχενικ6 κηδεμ6να 

κατά την προσπάθεια διασφάλισης του αεραγωγού 

(βλέπε κατευθυντήριες οδηγίες για την βασική υπ

στήριξη της ζωής στο προηγούμενο τεύχος- Επείγου

σα Ιατρική Ι) 

Σε περίπτωση απόφραξης του ανώτερου αερα
γωγού από ξένο σώμα (πνιγμονή ) η απ6φραξη 
μπορεί να αρθεί με την ευθυγράμμιση κεφαλής τρα

χήλου, χτυπήματα στην πλάτη, πίεση κοιλίας ή θώ

ρακος, τοποθέτηση σε πλάγια θέση, σάρωση με τα δά

κτυλα 1i χρησιμοποιώντας ένα λαρυγγοσκ6πιο με 

αναρρ6φηση 1i μια λαβίδα Magill ή Kelly υπ6 άμεση 

όραση. Σαν τελευταία ελπίδα η απόφραξη του ανώ
τερου αεραγωγού μπορεί να ξεπεραστεί με χειρουρ

γικό χειρισμό στον αεραγωγ6 αν οι ικανότητες και ο 

εξοπλισμ6ς είναι διαθέσιμα (βλέπε κατευθυντήριες 

οδηγίες για την βασικ1i υπστήριξη της ζωής στο 

προηγούμενο τεύχος- Επείγουσα Ιατρικ1i Ι) 
Η θέση ανάνηψης: περιλαμβάνει την τοποθέτηση 

του ασθενούς σε μία θέση μεταξύ της πλάγιας και της 

πρηνούς, διατηριδντας τον αεραγωγι) σε τέτοια στά

ση, ώστε να διευκολύνεται η γλι6σσα να πέφτει προς 

τα πρόσω. Ελαττώνει τον κίνδυνο της απόφραξης και 

εισρόφησης και αφήνει ελεύθερη την παροχέτευση 

των στοματικών εκκρίσεων, αίματος και γαστρικού 

περιεχομένου. Η θέση ανάνηψης χρησιμοποιείται σε 

αναίσθητους ασθενείς με αυτ6ματο αερισμό και κυ

κλοφορία για την διατήρηση εν6ς βατού αεραγωγού. 

Ο ασθεν1iς με υπόνοια κάκωσης της σπονδυλικής 

στ1iλης πρέπει να μένει σε ύπτια θέση εφιSσον είναι 

δυνατόν. Πρέπει να θεωρείται ότι ο κίνδυνος από την 

απόφραξη του αεραγωγού σε ένα αναίσθητο θύμα 

που αναπνέει είναι μεγαλύτερος από τον κίνδυνο επι

βάρυνσης μιας κάκωσης της αυχενικής μοίρας της 

σπονδυλικής στήλης στην μεγάλη πλειον6τητα των πε

ριστατικcδν και τέτοια περιστατικά πρέπει να γυ

ρίζονται στην πλάγια θέση με τον χειρισμ6 του "γυ

ρίσματος ενός κορμού δέντρου" 6που χρειάζονται 

τουλάχιστον τέσσερις διασώστες. 
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Εμφυσή σεις 

Αφότου εξασφαλιστεί η διάνοιξη του στόματος σε 

ένα θύμα χωρίς συνείδηση μέσα στα επόμενα 2 με 5 

δευτερόλεπτα, πρέπει να βρεθεί μία λύση για αποκα

τάσταση της αναπνοής. Μπορεί να εφαρμοστεί αερι

σμός χρησιμοποιώντας τον εκπνεόμενο αέρα του 

διασώστη μέσω του στόματος 1l της μύτης του ενήλι

κα. Όλοι οι ειδικοί συμφωνούν ότι η τεχνική αυηi πρέ

πει να χρησιμοποιείται ανεξάρτητα αν εφαρμόζεται 

από ένα ή δύο διασcδστες. Αν και υπάρχει γενική συμ

φωνία όσον αφορά την εφαρμογή της τεχνικ1iς του 

αερισμού με τον εκπνεόμενο αέρα υπάρχει αντίλογο; 

όσον αφορά τον όγκο και την ταχύτητα της εμφύση

σης. 

Ο εκπνεόμενο; αέρας περιέχει περίπου 16)f 0.2 και 

4% C02 και όταν χορηγείται με την τεχνικ1i εμφύση

σης "στόμα-στόμα", το αποτέλεσμα είναι ικαν6 Ίια να 
διατηρήσουμε την συγκέντρωση του C0.2 στις χυψε

λίδες σε χαμηλά επίπεδα και τον αρτηριcαό κορεσμό 

της αιμοσφαιρίνης σε 02 ανάμεσα σε 97 -1009(. Β ι

βλιογραφικά προτείνεται 12-20 αναπνοές ανά λεπτό 

με μέσους όγκους lOOOml περίπου τεχνικ1i η οποία 

μπορεί να "κρατ1iσει" το θύμα και για 30 λεπτά ακό

μα. Όμως θεωρείται αποδεκηi μία προσπάθεια εμ

φύσησης 800ml περίπου με συχνότητα 10 αναπνοές 

ανά λεπτό και διάρκεια εμφύσησης 1-2 δευτερόλε

πτα. Ο λόγος είναι ότι πέρα από την αναπνευστιχ1i 

βοήθεια θα πρέπει να αποφύγουμε και την υπερδιά

ταση του στομάχου και την αναγωγ1i. Η εμφύσηση μέ
σω μη προστατευμένου αεραγισγού εμπεριέχει έναν 

υψηλό κίνδυνο γαστρικ1iς διάτασης και απότομη; 

πνευμονικής εισρόφησης. Ένδειξη εισρόφηση; 

υπάρχει σε πολύ μεγάλη συχνότητα σε αρριδστου; 

όπου η αναζωογόνηση απέτυχε όπως απέδειξαν ια

τροδικαστικές μελέτες. Οι πιέσεις εμφύσησης πρέπει 

να περιορίζονται στα 20cmH20. Η πιθανότητα γα

στρικής διάτασης εξαρτάται από μία σειρά παραγό

ντων που περιλαμβάνει : 
• Την ευθυγράμμιση κεφαλής - τραχήλου για την εξα

σφάλιση ελεύθερου αεραγωγού. 
• Την πίεση διάνοιξης του κατώτερου σφιγκτήρα του 

οισοφάγου. 
• Την πίεση του ανώτερου αεραγωγού κατά την εμ

φύσηση. 

Η εναλλακτική λύση "στόμα με μύτη" επίσης εξα-
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σφαλίζει ικανοποιητικά αποτελέσματα σε περίπτω

ση απόφραξης της στοματικής κοιλότητας. 

Ωστόσο η τεχνική "στόμα με στόμα" μπορεί να φα

νεί επίφοβη για τον διασώστη. Αν και δεν υπάρχουν 
τεκμηριωμένες αναφορές για την μετάδοση HIV ή 

ηπατίτιδας κατά την αναπνωi στόμα με στόμα, ο κίν

δυνος λοψιί)ξεων κυρίως του αναπνευστικού παρα

μένει. Περισσότερο στο αισθητικό επίπεδο, έχει 

προταθεί μια ποικιλία προστατευτικών συσκευών 

που ξεκινούν από ένα απλ6 φύλλο πλαστικού που κα

λύπτει την μύτη και το στ6μα με μια βαλβιδική οπή 

για τον αερισμό 6πως η Ambu Lifekey η Laerdal 
Resusci Patient Face Shield ως την αναισθησιολογι

Κ1l προσω;rίδα εφοδιασμένη με βαλβίδα για την 
α;rομάκρυνση του ε χ;rνεόμενου αέρα μακριά απ6 τον 
διασιδστη. 

Το q:ύλλο ;rλαστικού cαωτεί επανατοποθέτηση σε 
χ(ιθε εμq:ύσηση. 

Η μcί.σχα τσέπη; είναι πιθανόν η καλύτερη από τις 

;τροστατευτιχές συσκευές ;του διατίθενται, με την χα

μη/.6τερη αντίσταση στη ρο1i του αέρα. 

Μία χ οι ν1i προσωπίδα αναισθησίας μπορεί να χρη

σιμοποιηθεί Ίtα τον αερισμ6 μάσχα στόμα. Μία βαλ

f)ίδα μον1iς χατεύθυνση; που εκτρέπει τον εκπνε6-

μενο αέρα του ασθενούς από τον διασcΔστη και πα

γιδεύει χάθε μιχροσκοπικ6 σωματίδιο που προέρχε

πιι από τον ασθεν1i. βελτιώνει την αισθητικ1i και ελατ

τι()νει τον χίνδυνο μετάδοσης λοίμωξης. Η διατήρηση 
μιας στεΊωΙJiς εφαρμοΊΊiς μπορεί να είναι δυσχερής 

και συνίσταται η τεχνικ1i με δύο χέρια. Η προσθήκη 

μια; υποδοχ1iς για την χορ1iγηση συμπληρωματικού 

οξυγ6νου αυξcί.νει την συγκέντρωση του εισπνεό

μενου οξυγόνου μ;rορεί όμως να οδηγήσει σε απρό

βλεπτη αύξηση του ;rαλίνδρομου 6γκου και της πίε

σης των αεραγωγι6ν. 

3) ΑΡΧΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝ ΗΣ ΑΝ τΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 
Α. Απαραίτητος εξοπλισμός - monίtorίng 

Η αντιμετώπιση του αεραγωγού στη επείγουσα ια

τρική με εξειδικευμένες τεχνικές απαιτεί, εκτ6ς από 

την εκπαίδευση των γιατρών και την ανάγκη δη

μιουργίας μίας κινητής μονάδας (για τα εξωτερικά ια

τρεία του νοσοκομείου) ή εν6ς σάκου απαραίτητου 

με κάποια από τα υλικά τα οποία μπορεί να φανούν 

χρήσιμα σε δύσκολη στιγμή. �υνίσταται η συγκέ-
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νΊQWση του απαραίτψQυ υλικού στο ίδιο μέρgc:, το 

οποίο να είναι γρήγορα προσιτό σε όλσy_ς_κάθε στιν

μι}. _Ησύνθεση αυτού του σάκου καθορίζΙ_'τα_ι απ_ό κά

θε ομάδα. Η Q'lJ!!Jr:)ffiQωση του υλικοj θα πρέπει να 

zπ:ριλαμβάπι:� 

• Μάσκες αναισθησιολογικές (προσωπίδες) διαφό

ρων μεγεθιόν καθώς και Ambu με δυνατότητα 

παροχής 02 

• Στοματοφαρυγγικοί και ρινοφαρυγγικοί αερα

γωγοί όλων των μεγεθιόν 
• Αεραγωγοί τύπου COPA 
• Λαρυγγοσκόπια με λάμες Miller, Macintosh, 

McCoy τουλάχιστον Ν ο 3 και Ν ο 4 

• Ενδοτραχειακοί σωλήνες όλων των μεγεθών 

• Λαρυγγικές μάσκες όλων των μεγεθών 

• Οδηγοί για ενδοτραχειακσύς σωλήνες, μακρύ οδη

γό Eschmann, φωτεινό οδηγό (Lighted stylet) 
• Μία τουλάχιστον συσκευή τυφλού αερισμού 

οισοφαγοτραχειακής προσπέλασης ( π.χ. 

Combitube) 

• Διάφορα βοηθήματα για δύσκολη διασωλήνωση Ίl 
αερισμό (σετ παλίνδρομης διασωλήνωσης, καθε

τήρας G 14 για κρικοθυροειδοτομ1i, σετ Minitrack) 

• Στα νοσοκομεία μία συσκευή εφαρμογής υψίσυ

χνου αερισμού και κάποιο εργαλείο με οπτικές ίνες 

(λαρυγγοσκόπιο ή βρογχοσκόπιο) 

• Το απαραίτητο monitoring με συσκευή Sp02 και 

συσκευή καταγραφής του τελοεκπνευστικού C02 

(καπνογράφος) Ίl χρωματομετρικσύ έλεγχου του 

διοξειδίου του άνθρακα στον εκπνεόμενο αέρα 

• Συσκευή αναρρόφησης 

Β. Ενδοτραχειακή διασωλήνωση, η χρυσή λύση 

Η ενδοτραχειακή διασωλήνωση παραμένει η "χρυ

σή λύση" για τη οριστική εξασφάλιση του αεραγωγού. 

Αναμφισβήτητα προσφέρει την πιο ασφαλή προστα

σία κατά της εισρόφησης ξένου σώματος και ο αερι

σμός είναι ικανοποιητικός ακόμη και όταν απαιτού
νται υψηλές πιέσεις εμφύσησης. 

Η ενδοτραχειακή διασωλήνωση εξασφαλίζει ελεύ

θερο και ασφαλή αεραγωγό μέσω του οποίου μπορεί 

να επιτευχθεί αερισμός και οξυγόνωση. Ο αεροθά

λαμος προφυλάσσει από την διαρρωi αέρα κατά την 

εφαρμογή υψηλών πιέσεων εισπνοής που απαιτού-
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νται συχνά στη διάρκεια της διάσωσης. 

Πριν g_πg την προσπάθεια _yια εξασφάλιση του αε

ραγωγσι) ιιε αυτή την μέθοδο και εφόσον_ είyαι εgJι

κτό προτείνεται η αξιολόγηση του αεραγωγού με την 
μέθοδο του ανοίγματος του στόματος_ (κλίμακα 

Ma11ampati). Αλλ<Lκ_αι_J·ωτά την λαρυγγοσκόπηση 

προτείyεται η αξιοΜγησnΊ!}ς_δυσκολίας με την κλί
ugκα Cormack . Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 

αυτής είναι καλό να καταγράφονται μαζί με όλες τις 

προσπάθειες, εναλλακτικές λύσεις, φάρμακα τα 

οποία χρησιμοποιήθηκαν κατά την διαδικασία. 

Ι. Άμεση στοματοτραχειακή διασωλή νωση 

Μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ασθενείς όλων των 

ηλικιών. 

Ενδείξεις 

• εξασφάλιση ασφαλούς αεραγωγού σε κάθε περί

πτωση καρδιοαναπνευστικής ανακοπ1iς, διάρκει

ας άνω των 2-3 λεπτά. 
• Εξασφάλιση ασφαλούς αεραγωγού για εγκεφαλι

Κ1l αναζωογόνηση, μετά καρδιοαναπνευστική 

ανακοπή. 

• Πρόσβαση στις κατώτερες αναπνευστικές οδούς 

για αναρρόφηση ξένου σώματος. 

Αντενδείξεις 

• Απουσία εκπαιδευμένου προσωπικού και κατάλ

ληλου εξοπλισμού. 

Κίνδυνοι 

• Αδιάγνωστη διασωλήνωση οισοφάγου. 

• Αποτυχία διασωλήνωσης. 

• Λαρυγγοσκόπηση σε ημι-αναίσθητο ασθεν1i 

μπορεί να προκαλέσει αναγωγή. 

• Τραύμα χειλέων, δοντιών, φάρυγγας Ίl λάρυγγος. 

• Συστροφή του ενδοτραχειακού σωλ1iνα στο στόμα 

ή στο φάρυγγα. 

Προφυλάξεις 

• Η διασωλήνωση μπορεί να είναι πολύ δύσκολη σε 

ασθενή που δεν βρίσκεται σε βαθύ κώμα. Παρα

τεταμένη προσπάθεια διασωλήνωσης θα προκαλέ

σει σημαντική υποξία. 

• Υπερπλήρωση του αεροθαλάμου μπορεί να 
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αποφράξει τον αυλό του τραχειοσωλήνα. 

Περιορισμοί 

• Η λαρυγγοσκόπηση μπορεί να είναι πολύ δύσκολη 

σε ασθενή που δεν είναι πλήρως αναίσθητος. 
• Η στοματοτραχειακή διασωλtiνωση είναι μία ικα

νότητα που θα πρέπει να αποκτάται αλλά και να 

συντηρείται. Αν δεν επαναλαμβάνεται συχνά. ο 

ρυθμός επιτυχίας θα μειωθεί. 

Π. Δακτυλική τυφλή από το στόμα διασωλή νωση 

Η τεχνικti αυτή σπάνια εφαρμόζεται στην πράξη αλ

λά με εξάσκηση η πλειονότητα των ασθενυ)ν σε βαθι' 

κώμα θα μπορούσε να διασωληνωθεί. Τα ;τλεονε

κτήματα της είναι η ελάχιστη μετακίνηση του κεq:α

λιού και του αυχένα, επιτυχία που δεν επηρεCιζετω 

από την ύπαρξη εκκρίσεων ή αίματος στον αεραγω

γό και απαιτεί τον ελάχιστο δυνατό εξοπλισμό. 

Ενδείξεις 

• Όταν απαιτείται διασωλtiνωση και ο ασθενti; εί

ναι σε βαθύ κώμα. 
• Έλλειψη εμπειρίας ή εξοπλισμού για στοματοτρα

χειακή διασωλήνωση με λαρυγγοσκόπιο. 

Α ντενδείξεις 

• Κάθε ασθενής που δεν έχει πλήρη απώλεια συνεί

δησης. 
• Η ικανότητα και ο εξοπλισμός για πραγματο;τοίη

ση άμεσης λαρυγγοσκόπησης. 

Κίνδυνοι 

• Αν ο ασθενής δεν είναι σε βαθύ κώμα μπορεί να 

δαγκώσει τα δάκτυλα του διασώστη. 

• Δυνητικά ο κίνδυνος τραύματος του λάρυγγα είναι 

μεγαλύτερος από ότι στην άμεση από του στόματος 

διασωλήνωση. 

Περιορισμοί 

• Η τεχνική δεν είναι το ίδιο επιτυχής όπως η άμεση 

στοματοτραχειακή διασωλήνωση με λαρυγγοσκό

πιο. 

111. Τυφλή ρινική διασωλή νωση 

Για διάφορους λόγους, ορισμένοι ασθενείς έχουν 
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πολύ περιορισμένο άνοιγμα στόματος. Οι εξειδικευ

μένοι χειρισμοί του αεραγωγού στη διάρκεια της 

προσπάθειας διάσωσης στους ασθενείς αυτούς 

αποτελούν ιδιαίτερη πρόκληση. 

Ωστόσο, είναι δυνατό να τοποθετηθεί ενδοτραχει

ακός σωλήνας μέσω της ρινός χωρίς την ανάγκη να 

ανοίξει το στόμα του ασθενούς. 

Ενδείξεις 

• Ασθενtiς με περιορισμένο Cινοιγμα στόματος. 

• Όταν ο χειρισηiς δεν είναι εκπαιδευμένος στην 

(φ ε ση λαρυγγοσκόπηση και από του στόματος δια

σωλψιωση. 

Α ντενδείξεις 

• Υποψία κωc1Ί'ματος βάσης κρανίου. 

• Ρινικti α;τ6q:ραξη ti παραμόρφωση. 

Κίνδυνοι 

• Η αιμορραγία είναι ένα συνηθισμένο πρόβλημα. 

• Διασωλtiνωση οισοφ(ιγου που δεν έγινε αντιληπτή 

είναι σημαντικός κίνδυνος. 

• Η ρινικti κολ,�ιίτιδα είναι σημαντικός κίνδυνος σε 

μακροχρόνια ρινικti διασωλtiνωση. 

ΠροqΨλάξεις 

• Είναι δυνωό να περCισουμε τον ρινοτραχειακό σω

t.ψ'α μέσω ενός κατάγματος της βάσης του κρα

νίου. 

IV. Πίεση του κρικοειδούς χόνδρου 

Η πίεση στον κρικοειδti χόνδρο προτάθηκε από τον 

Sellick σε μια προσπάθεια να μειώσει τη συχνότητα 

της εισρόφησης γαστρικού περιεχομένου κατά την ει

σαγωγή στην αναισθησία και επίσης συστήνεται στη 

διάρκεια της ΚΑΡΠΑ. Ο Lawes απέδειξε ότι η πίεση 

στον κρικοειδή, εφαρμοζόμενη σωστά, θα εμπόδιζε τη 

διάταση του στομCιχου ακόμη και αν η πίεση εμφύση

σης φθάνει τα 60cm Η2Ο. Λαμβάνοντας υπόψη την 

αυξημένη συχνότητα πνευμονικής εισρόφησης, στην 

επείγουσα ιατρικ1i, φαίνεται συνετό να υποστηρίξου

με την αξία της πίεσης του κρικοειδούς τόσο στη βα

σικti όσο και στην εξειδικευμένη υποστήριξη μέχρι να 

εξασφαλισθεί ο αεραγωγός. 
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Η αιμοδυναμική απάντηση στην ενδοτραχειακή δια
σωλή νωση. 

Υπερδυναμική είναι η απάντηση του καρδιαγγει

ακού συστήματος_στην προσπάθεια για _ ενδοτραχει

ακή διασωλήνωση. έπέρταση, ταχυκαρδία και _ι)υσ

ρυθμί�οφείλονται στην δ1έyε_ρQ1)_ του αυτόνομου 

νευρικού συστήματος, ως_gπάνΤΥJΩΏ στο ερέθισμα τnς 

λαρυγγοσκc)πησηc: και της τοποθέτησης του ενδοτρcι� 

χειακσύ σωλήyα. Αρκετές_φο_ρiς είyc11 JΊ:Q.ροδικά σrt 
μεία τα οποία όμως άλl.οτL_QεQριακούς ασθενείς, 

όπως τους στεφανιαίους ή στους κρανιοεγκ_§ψα

λι){ούς (αύξηση της ενδοκ_ράνιgς πίεσης), J.!ΠΟρεί να 

οδηγήσουν σε_ άσχημα αποτελέσματα για την ItQQfία 

της νόgg_υ� 
Η χρ1Ίση ενδοφλέβιων αναισθητικιδν παραγόντων, 

όπως θα δούμε παρακάτω, είναι ικανή να μειώσει αρ

κετά την υπερδυναμική και επιβλαβή συχνά κατά

σταση, η οποία δημιουργείται από το ερέθισμα της 

ενδοτραχειακής διασωλήνωσης. 

Η θέση των αναισθητικών ενδοφλέβιων παραγόντων 

Η χρησιμοποίηση ενδοφλέβιας καταστολής με 

σκοπό να διευκολύνει την ενδοτραχειακή διασωλή

νωση είναι συνήθως αποτελεσματική αν και περι

λαμβάνει κάποιους κινδύνους. Εάν ο αεραγωγός θε

ωρείται επισφαλής ή/ και εάν υπάρχει αναπνευστική 

δυσχέρεια, η περαιτέρω μείωση του επιπέδου συνεί

δησης δύναται να οδηγήσει σε υποξία, υπερκαπνία 

και να αυξήσει την πιθανότητα εισρόφησης στο θύ

μα, λόγω μείωσης ή και κατάργησης των αντανακλα

στικών του λάρυγγα. Επιπλέον όποια δυνατή επικοι

νωνία με το θύμα προϋπήρχε, παύει και η κατάσταση 

οδεύει ανεξέλεγκτη. Ο γιατρός ο οποίος αντιμετωπί

ζει τον αεραγωγό σε αυτές τις περιπτώσεις και χορη

γεί την καταστολή, θα πρέπει να έχει άμεση και 

γρ1Ίγορη πρόσβαση στον αεραγωγό του θύματος τον 

οποίο οφείλει να διασφαλίσει χωρίς χάσιμο χρόνου. 

Η φαρέτρα του γιατρού των επειγόντων, όσον 

αφορά στα φάρμακα καταστολής και μυοχάλασης, 

περιλαμβάνει αρκετές ουσίες όπως τα υπναγωγά, τα 

aπιοειδή, τα τοπικά αναισθητικά και τέλος τα εν

δοφλέβια αποπωλωτικά και μη αποπωλωτικά μυοχα

λαρωτικά. 

Δεν υπάρχει "ιδανική συνταγή" η οποία να μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί στην επείγουσα ιατρική για την 
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εξασφάλιση γρήγορης καταστολής του κεντρικού 

νευρικού συστήματος δίχως αιμοδυναμική επίπτωση. 
Οι συνθήκες και η πίεση του χρόνου είναι τέτοιες 

ώστε απαιτούν οι κινήσεις να είναι γρήγορες, aποφα

σιστικές και πολλές φορές με κόστος μία προσωριν11 
αιμοδυναμική επιδείνωση λόγω παράλυσης της 

λειτουργίας του αυτόνομου νευρικού συστήματος από 

τους ενδοφλέβιους αναισθητικούς παράγοντες. Είναι 

σημαντικό στο θύμα να έχει εξασφαλισθεί μία κε

ντρική φλεβικ1i γραμ�ηi, ικαν1i να βοηθ1iσει στην 
γρήγορη και σίγουρη δράση των παραγόντων αυτόΝ 

αλλά και άμεσα να χρησιμοποιηθεί για αποκατάστα

ση ικανού ενδοαγγειακού όγκου, εάν αυτό δεν έχει 

ήδη επιτευχθεί, έως ότου το θύμα φτάσει σε 

νοσοκομειακό χώρο. 

Τα υπναγωγά, εκπρόσωποι των οποίων είναι οι βεν

ζοδιαζεπίνες (μιδαζολάμη, λοραζεπάμη, διαζεπάμη), 

οι βουτυροφενόνες (όπως η δροπεριδόλη, η αλοπε

ριδόλη) , η κεταμίνη, η ετομιδάτη θεωρούνται πρώτης 
γραμμής παράγοντες για εξασφάλιση καταστολ1iς. 

Συν1iθως δεν χρησιμοποιούνται μόνοι αλλά σε συν

δυασμό με τοπικά αναισθητικά (λιδοκαίνη), οπιοει

δή (μορφίνη, φεντανύλη) αλλά και με την θειοπεντά

λη, βαρβιτουρικό βραχείας δράσης, σημαντικ1i ουσία 

στην εξασφάλιση καταστολ1iς για εξασφάλιση αερα
γωγού. 

Πολλά έχουν λεχθεί και έχουν γραφτεί '(ύρω από 

την χρήση των μυοχαλαρωτικιδν. Σε αρκετές περι

πτώσεις η χρήση τους δεν κρίνεται απαραίτητη. Η ει

σαγωγJi στην αναισθησία για την εξασφάλιση του αε

ραγωγού αποδεικνύεται επαρκ1iς με την συνδυασμέ

νη χρήση των ανωτέρω συσιάJν (υπναγωγών, απιοει

δών και τοπικών αναισθητικών). 

Η κάθε περίπτωση θεωρείται ξεχωριστή και ο για

τρ6ς ανάλογα με την εμπειρία του και τις γνάJσε ι ς επά

νω στο συγκεκριμένο θέμα χρησιμοποιεί την δικ1i του 

"συνταγή" για να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

Παρόλα αυτά θεωρείται ως κλασική η "ταχεία ει

σαγωγ1i στην αναισθησία" με φαρμακευτικούς πα
ράγοντες οι οποίοι μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως 

εξής: 

• Προοξυγ6νωση του θύματος ( εφ6σον το επι

τρέπουν οι συνθήκες), για 3 με 5 λεπτά περίπου, με 

μάσκα μη επανεισπνοής και εάν είναι δυνατ6 σε 

ιδανική για τον ασθενή θέση. Εφ6σον το επίπεδο 
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συνείδησης είναι οριακό, η κίνηση Sellick εφαρ

μόζεται από αυτό τα στάδιο. 

• Χορηγούμε ενδοφλέβια lmg πανκουρόνιο και 

στον ασθενή εφαρμόζεται αναισθησιολογική 

προσωπίδα χωρίς την παραμικρή θετικ1i πίεση αν 

είναι δυνατόν (διατήρηση της όποιας αυτόματης 

αναπνοής). 

• 1 λεπτό αργότερα 1 mg/kg βάρους σιΔματος 

λιδοκαίνη (2% ). 
• 2-3 λεπτά μετά την χορήγηση του πανκουρονίου 

χορηγούμε θειοπεντάλη σε δόση 2-3mg/kg και υμέ

σως μετά succinylcholine σε Μση 1-1.5 mgΙkg 

βάρους σώματος (γνωρίζοντας ότι σαν βασιzΙi 

aντένδειξη στην χορήγηση της α;τοτελεί: το έ';'ΚCΗ'

μα > 8 ημέρες, διαμπερές τραιiμα οq:θαλμού. ΚΕΚ. 

σύνδρομο κατάχωσης και νει•ρολο'(LΖΙiς q:ιiσεως 

βλάβες που απέχουν 1 εβδομάδα α;τιS την ;τριSκλη

σΙi τους καθό)ς και ασθενεί; με υ;τοψία bηί.ητηρίcι

σης από οργανοφωσφορικοιiς παρcί.γοντες). 

Από την στιγμή που θα τοποθετηθεί ο ενbοτραχει

ακός σωλήνας, φουσκο)σει ο αεροθάλαμος και πι

κυρωθεί η σωστή θέση του με το τελοεκπνευστικ6 

C02, άρεται η πίεση Sellick. 
Η καταστολ1i μπορεί να διατηρηθεί κυρίως με f1εν

ζοδιαζεπίνες και οπιοειδή ενιδ η ταυτόχρονη χορΙi

γηση μη αποπωλωτικών μυοχαλαρωτικιl)\' εξασψιλί

ζει την δυνατότητα μηχανικής υποσηiριξης τη; ανα

πνοής έως το νοσοκομείο. 

Επαναλαμβάνουμε πως η "κλασική" αυηi μέθοδο; 

δεν θεωρείται απ6 όλους αποδεκτή. ΩσπSσο φαίνε

ται να βρίσκει ανταπόκριση απ6 αρκετές ομάδες 

επειγόντων. Είναι στην κρίση του κάθε γιατρού να 

χρησιμοποιήσει εκείνος τον συνδυασμό φαρμακευτι

κών ουσιών που γνωρίζει και χειρίζεται καλύτερα. 

Η περίπτωση τη ς "ξυπνη τή ς διασωλή νωση ς" 

Ορισμένες φορές, όταν η ενδοτραχειακή διασωλή

νωση θεωρείται δύσκολη ή ακ6μη και επικίνδυνη, με 

την χορήγηση καταστολής, προτιμάται η μέθοδος της 

ξυπνητής διασωλήνωσης με την βοήθεια ήπιας κατα

στολής και διατήρησης της αυτιiματος αναπνοής (σε 

συνδυασμό με την χρ1iση υποκλινικής δόσης εν

δοφλέβιων οπιοειδόΝ και/ ή υπναγωγών και τοπικών 

αναισθητικών). 
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Ο αεραγωγ6ς μπορεί να αναισθητοποιηθεί με 

διάφορες τεχνικές, 6πως ο ψεκασμ6ς του υποφάρυγ

γα και των φωνητικών χορδών με λιδοκαίνη, ο 

αποκλεισμ6ς του γλωσσοφαρυγγικού νεύρου, ο 

αποκλεισμός του ανώτερου λαρυγγικού νεύρου και η 

διαλαρυγγική αναισθησία μέσω κρικοθυροιδικής πα
ρακέντησης με τοπικ6 αναισθητικ6. 

Και πάλι οι ενδείξεις και οι τεχνικές είναι σχετικές 

και εξαρτο)νται απ6 την εμπειρία του γιατρού. 

Πάντως. μετά την εξασφάλιση του τεχνητού αερα

'(ωγού. θα πρέ;τει ο ασθεν1iς να κατασταλεί γρήγορα, 

έτσι ιl)στε να μετριασθεί η απάντηση του αυτιiνομου 

νει•ρικοιi συσηiματος και να εξασφαλιστεί αποτελε

σματικά η μηχανικ1i υποσηiριξη της αναπνοής. 

..J) Η ΑΝτΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΔΥΣΚΟΛΟΥ 

ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΙΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΉ 

a. Το πρόβλη μα 

Πιθανόν η αδι•ναμία διασωλ1iνωσης να είναι υπεύ

θυνη Ί'Lα ένα μη αμελητέο αριθμ6 θανάτων ή επιδεί

νωση; εξαιτίας μιας παρατεταμένης περιόδου 

ι•;τοξία;. Η ;τιθαν6τητα δύσκολης διασωλήνωσης εί

ναι 1 με �ς[ ενιδ της αδύνατης διασωλ1iνωσης 0,05 έως 

0.3'(. Η δυσκολία της διασωλψ•ωσης και η βαρύτη

τα των συνε;τειιτ)ν τη; επαυξcί.νονται στην επείγουσα 

ιατρικΙi. Σε αυτέ; τις ;τερι:-ττιδσεις. η διασωλ1iνωση της 

τραχεία; καθίσταται ;τιο ε;τείγουσα λι1γω προϋπάρ

χουσας υποξία; και εν όψει του κινδύνου βρογχικής 

εισριiφησης. 

Έχουν ανα;ττυχθεί διάφορα πρωτιiκολλα που 

τυποποιούν την τακτικ1i του γιατρού της επείγουσας 

ιατρικ1iς που αντιμετωπίζει μια δύσκολη διασωλήνω

ση (πρωτόκολλο aποτυχημένης διασωλήνωσης). Εί

ναι καλ6 κάθε ομάδα να καταστρώνει ένα τέτοιο πρω

τ6κολλο και να εκπαιδεύονται σε αυτ6 οι γιατροί των 

επειγc5ντων. Κύριος κανόνας είναι η πρ6ληψη των συ

νεπειών της δύσκολης διασωλήνωσης, δηλαδή της 

υποξίας και της βρογχικής εισρόφησης. Είναι ουσια

στικά η επίτευξη αερισμού με μάσκα και 100% οξυ

γ6νο και ο χειρισμ6ς Sellick. Δύο συστάσεις είναι ση

μαντικές : έγκαιρη αποδοχή της δυσκολίας της δια

σωλήνωσης και κλήση βοήθειας. Οι πολλαπλές άκαρ

πες προσπάθειες διασωλήνωσης μπορεί να ευ

θύνονται για σοβαρές επιπλοκές. Αν έχει επιτευχθεί 
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ικανοποιητικός αερισμ6ς με μάσκα, η διασωλrΊνωση 

με κάθε κόστος δεν είναι πάντα η πιο σοφή λύση. Εί

ναι φρόνιμο να συνεχιστεί ο αερισμός μέχρι να συ

γκεντρωθούν τα υλικά πιο πολύπλοκων τεχνικών ή να 

φτάσει ο ασθενriς το γρηγορότερο στο νοσοκομείο. 

Στην πραγματικότητα, η καλή χρήση των τεχνικ<;JV 

που θα περιγραφούν παρακάτω, επιτρέπει την πραγ

ματοποίηση της διασωλriνωσης στην πλειονότητα των 

δύσκολων περιπηΔσεων. Ας θυμόμαστε, επίσης, ότι η 

προοξυγόνωση επιτρέπει σημαντικri καθυστέρηση 

της στιγ�ηiς  που θα επέλθει η υποοξυγοναιμία κατά 

τη διάρκεια δύσκολης διασωλriνωσης. 

Επαναλαμβάνουμε ότι είναι σημαντικ6 να κατα

γράφονται 6λα αυτά τα στοιχεία, κάτι το οποίο δεν 

συμβαίνει στην ελληνική πραγματικι5τητα {l__ygνo 

αδύνατες διασωληνύ)σειc: καταyρ_Cffi!t�νες _απιS το 

ΕΚΑΒ Θεσσαλονίιruς_τα τελευταία 10 χρόνια). 

b. Ειδικές περιπτώσεις 

Στην επείγουσα ιατρική και κυρίως στο 

προνοσοκομειακcS της κομμάτι, εκτός απcS τις ειδικές 

περιπτώσεις τις οποίες μπορεί να συναντήσουμε 

cSπως το τραύμα (κρανιοπροσωπικri κάκωση), η πα
χυσαρκία, η κατάσταση διέγερσης, η κάκωση της 

ΑΜΣΣ, ένας παράγοντας τον οποίο συν1iθως δεν λαμ

βάνουμε υπcSψη είναι ο χ<Δρος στον οποίο βρίσκεται 

το θύμα και οι διάφορες περιβαλλοντολογικές συν

θήκες γύρω απιS την κατάσταση η οποία απειλεί την 

ζωή του. 
Η ιδιαιτερότητα ενός στενού χώρου σε διαμέρισμα, 

σκάλες κλπ. καθώς και οι συνθήκες σε εξωτερικούς 

χιδρους (δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, αγρcSς, ανώ

μαλο έδαφος) αλλά και ο εγκλωβισμι5ς κάποιου μέ

σα ή κάτω από όχημα, προσθέτουν επιπλέον δυ

σκολία στην επείγουσα αποκατάσταση του αερα

γωγού. 

c. Τα απλά μέσα στην δύ σκολη διασωλή νωση 

Ορισμένα απλά μέσα συνrΊθως βοηθούν στην πραγ

ματοποίηση δύσκολων διασωλην<Δσεων. Συμπερι

λαμβάνονται στη βασική εκπαίδευση για τη διασω

λήνωση και αφορούν τη χρriση ευθείας λάμας, οδηγού 

και φυσικά τεχνικές τυφλ1i ς διασωλήνωσης -

στοματοτραχειακ1iς ri ρινοτραχειακής. έπάρχουν και 

τροποποιήσεις της λάμας του λαρυγγοσκοπίου λοξά 
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ri πλάγια στη χειλική σχισμή, σε περιπτώσεις οπι

σθογναθισμού ή παχυσαρκίας. 

• Η ευθεία λάμα χρησιμοποιείται στην περίπτωση 

στην οποία χρειάζεται να ανασηκ<;)σουμε την επι

γλωττίδα. Η λάμα McCoy είναι μία τροποποίηση 
της κλασικriς κυρτής λάμας και είναι κομμένη 

κοντά στο άκρο της. Με ένα μηχανισμό μοχλού 

ανασηκώνεται το άκρο και χρησιμοποιείται στην 

περίπτωση 6που είναι ορατή μόνο η επιγλωττίδα 

κατά την λαρυγγοσκόπηση. 

• Οι απλοί οδηγοί μπορούν και κατευθύνουν τον εν

δοτραχειακcS σωλΙiνα, σε περίπτωση δυσκολίας 

στην προώθησή του προς την γλωττίδα, υπcS άμεση 

6ραση. 
• Ο οδηγός Eschmann είναι ένας μακρύς εύκαμπτος 

οδηγός ο οποίος μετρά 40 περίπου εκατοστά 

�οΊκους. Φέρει διαβαθμίσεις και η τοποθέτησri του, 

υπιS άμεση cSραση, μπορεί να διευκολύνει περι

ππόσεις στις οποίες η προώθηση του σωλΙΊνα δεν 

είναι δυνατή με συμβατι5 οδηγό (κυρίως για θύ

ματα με "ψηλά τον λάρυγγα"). 

• Υπάρχουν φωτεινοί οδηγοί που διευκολύνουν την 
τυφλή διασωλΙΊνωση. Ο οδηγός περνάει μέσα απιS 

τον τραχειοσωλήνα και αναζητάται η είσοδος του 

λάρυγγα. Μόλις γίνε ι η προσπέλαση της γ λωττίδας 

διακρίνεται το εκπεμπcSμενο φως μέσω των ιστιόν 

μπροστά από την τραχεία. Μερικές φορές είναι 

απαραίτητο να κιSψουμε τον τραχειοσωλήνα εξαι

τίας του μικρού μήκους των φωτεινών οδηγιδν. Ο 

μέσος χρόνος διασωλήνωσης αναφέρεται στα 37 

δευτερόλεπτα. Ένα επιπλέον πλεονέκτημα αυηiς 

της τεχνικής ε ίνα ι η δυνατότητα ελέγχου του άκρου 

του τραχειοσωλήνα χωρίς ακτινολογική μέθοδο. 

• Ο οδηγός Augustine επιτρέπει τη στοματοτραχει

ακή διασωλήνωση να γίνει τυφλά και χωρίς χειρι

σμούς στο κεφάλι ή τον αυχένα. Είναι μια συσκευή 

σχεδιασμένη να προσαρμόζεται στη γλωττίδα 

6πως το κλειδί στην κλειδαριά, και χρησιμεύει σαν 

οδηγός που επιτρέπει την τυφλή εισαγωγή του εν

δοτραχειακού σωλήνα. Ένας ειδικά σχεδια

σμένος στειλεός (με πλάγιες οπές για αναρρόφη

ση στο περιφερικό άκρο) προωθείται μέσω του κα

ναλιού του οδηγού του Augustine και στη συνέχεια 

προωθείται ο ενδοτραχειακός σωλήνας πάνω από 

το στειλεό μέσα στο λάρυγγα. Ενδείκνυται σε 
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ασθενείς με υποψία κάκωσης της ΑΜΣΣ που χρει

άζονται διασωλήνωση. Σαν κινδύνους μπορούμε 

να αναφέρουμε ότι μπορεί να προκαλέσει βλάβη 

του μικρού χαλινού ή της ίδιας της γλώσσας. Η 

χρ1iση του οδηγού Augustine είναι βραδύτερη από 

τη συνήθη από του στόματος διασωλήνωση και δεν 

έχει την ίδια επιτυχία. Η τεχνική απαιτεί σταδια

κή και τακτικ1) πρακτικΊi . Σε ασθενείς με μι

κροyναθισμc5 τi αλληλεπίβαση οδόντων, ο οδηγός 

μπορεί να είναι δύσκολο να κλειδώσει σωστά στο 
λάρυγγα. 

• Μία βελτίωση της λαρυγγοσκc5πησης παρατηρεί

ται με την χρήση του λαρυγγοσκοπίου τύ που 
Belhouse. Είναι ένα λαρυγγοσκόπιο που περι

λαμβάνει ένα πρίσμα. Με την προσαρμογή του 

πρίσματος Huffman σε μία κοινή λάμα κερδίζου
με μια οπτική γωνία 30ο περισσιiτερο απιi ιiτι ένα 

κοινc5 λαρυγγοσκc5πιο. Η θιiλωση από την εναπιi

θεση υδρατμών στο πρίσμα αποφεύγεται αν το 

βουτήξουμε σε ζεστc5 νερc5 πριν απιi τη χρήση τi αν 

χρησιμοποιήσουμε ειδικc5 ψεκαστήρα κατά των 

υδρατμών. 

d. Τεχνικές με ινοπτικά μέσα (για νοσοκομειακή , 
κυρίως, χρή ση) 

• Το λαρυγγοσκόπιο Bullard με οπτικές ίνες έχει 

μια μεταλλική θήκη ανθεκτική στα δαγκώματα, η 

οποία προστατεύει με αυτc5 τον τρc5πο τις οπτικές 

ίνες. Η αδυναμία κάμψης των οπτικών ινών δίνει 

στο c5ργανο μακροζωία. Οι οπτικές ίνες του λα

ρυγγοσκοπίου αυτού δίνουν ορατότητα και φωτι

σμιi. Η λάμα του λαρυγγοσκοπίου ακολουθεί τη 

φυσιολογική κάμψη της βάσης της γλώσσας, ενώ 

η αυχενική μοίρα του ασθενούς μένει σε ουδέτε

ρη θέση. Η λαβή είναι μια κοινή λαβτi λαρυγ
γοσκοπίου, η οποία περιέχει τις απαραίτητες για 

το φωτισμιi μπαταρίες. Το φως παρέχεται απc5 μια 

μικρή λάμπα τοποθετημένη στο επίπεδο της σύν
θεσης της λάμας με τη λαβ1i . Η ένταση του φωτός 
που παρέχεται είναι μικρότερη από αυτή του 

βρογχοσκοπίου, αλλά είναι επαρκής για να κάνου

με τη διασωλήνωση. Εξάλλου μπορούμε να συν

δέσουμε μια πηγή ψυχρού φωτc5ς μεγάλης έντασης 

στη θέση της συνηθισμένης. έπάρχουν ακόμη δύο 

κανάλια που επιτρέπουν το ένα το πέρασμα μιας 
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λαβίδας με άκρο για σύλληψη και το άλλο τη χορή

γηση οξυγόνου ή σύνδεσης αναρρόφησης. Αυτό το 

λαρυγγοσκc5πιο ενδείκνυται για διασωλήνωση 

από του στόματος σε ασθενείς με μικρό άνοιγμα 

στόματος καθc.δς και σε ασθενείς με παθολογία της 

ΑΜΣΣ, ιiπου κεφάλι και αυχένας πρέπει να δια

τηρηθούν σε ουδέτερη θέση. 

• Το ινοπτικό βρογχοσκόπιο. Η χρήση του βοηθάει 

στην πραγματοποίηση πολλών δύσκολων διασω

ληνιόσεων. Η βρογχοσκόπηση μέσω της στοματι

ΚΊiς οδού δεν είναι πάντα εύκολη, εξαιτίας της γω
νίας που πρέπει να κάνει το ιiργανο ώσπου να φτά

σει στη γλωττίδα. Επιπλέον έτσι υπάρχει πάντα ο 
κίνδυνος της δ1iξηςτου βρογχοσκοπίου. Αντιθέτως, 

η διασωλτiνωση μέσω της ρινικ1iς οδού είναι γενι

κά πιο εύκολη. Σε περίπτωση δύσκολης προσπέ

λασης της γλωττίδας με τον τραχειοσωλήνα βοη
θάει η περιστροφή του κατά 180° πάνω στο 

βρογχοσκc5πιο. Δυστυχώς το βρογχοσκόπιο δεν εί

ναι μια πανάκεια. Η διασωλήνωση μέσω του 

βρογχοσκοπίου μπορεί να είναι εξαιρετικά δύ

σκολη σε περίπτωση σοβαρής αιμορραγίας ή σε αλ

λαγές των ανατομικών σχέσεων, c5πως υπάρχουν 

σε γναθοπροσωπικές κακώσεις. Με το βρογχοσκc5-

πιο ενηλίκων μπορούν να τοποθετηθούν μόνο σω

λήνες διαμέτρου 7 και πάνω. Η εύκολη καταστροφή 

των ινοπτικών ινcΔν κατά τη διάρκεια της δύσκολης 

διασωλήνωσης Μγω δήξης του οργάνου, κάμψης 

των ινών σε αδέξιους χειρισμούς, αναγκάζει τον 

περιορισμό της χρήσης του από άτομα που κα

τέχουν τέλεια την τεχνική. Συνέπεια αυτής της κα

τάστασης είναι η χρήση του βρογχοσκοπίου σε πε

ριπτώσεις μόνο c5που 1iδη έχει προβλεφθεί η δυ

σκολία της διασωλτiνωσης, καθιστώντας πολυτέ

λεια τη χρησιμοποίηση του ινοπτικσύ 

βρογχοσκοπίου στην επείγουσα ιατρική. 

e. Η παλίνδρομη διασωλή νωση 

Είναι μια πολύ απλή τεχνική που έχει το πλεονέ

κτημα να μπορεί να πραγματοποιηθεί με ένα υλικό 

παντού διαθέσιμο. Αξίζει σίγουρα να διαδοθεί και να 

γίνει συστηματική η εκπαίδευση πάνω σε αυτή, επει

δή μας επιτρέπει να βγούμε από καταστάσεις εξαι

ρετικά δύσκολες. Πρc5κειται για μια γρήγορη τεχνι

κή που έχει λίγες αποτυχίες. Η τεχνική έχει ως εξής : 
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μετά aντισηψία του δέρματος, γίνεται τοπική αναι

σθησία. Εν συνεχεία διατρυπάται η κρικοειδοθυροει

δική μεμβράνη με μια χοντρή βελόνα η οποία κατευ

θύνεται προς τα πάνω. Μέσα από τη βελόνα περνιέ

ται ένας οδηγός, ο οποίος συλλαμβάνεται τελικά στη 

στοματική κοιλότητα με τη βοήθεια του λαρυγ

γοσκοπίου. Από τις δύο μεριές του οδηγού εφαρμό

ζεται σταθερή έλξη και ακολούθως ο τραχειοσωλή

νας γλιστράει πάνω στον οδηγό και προωθείται ο 

τραχειοσωλήνας στην επιθυμητή θέση. Υπάρχουν 

τροποποιήσεις της τεχνικής αυτής: η τοπική αναι

σθησία μπορεί να γίνει με αμφοτερόπλευρο αποκλει

σμό των λαρυγγικ(Δν νεύρων. Βοηθητική φαίνεται η 

χρήση τραχειοσωλήνων με πλάγια οπ11. Αυτοί επι

τρέπουν τη διείσδυση του τραχειοσωλήνα κατά lcm 

περισσότερο μέσα στην τραχεία. Σε περιπτώσεις που 

ο γιατρός είναι μόνος του, η εφαρμογή έλξης στον 

οδηγό μπορεί να διατηρηθεί βάζοντας μια λαβίδα στο 

έξω άκρο του οδηγού στο σημείο του 

κρικοειδοθυροειδικού χόνδρου. 

Η τεχνική της παλίνδρομης διασωλήνωσης μπορεί 

να γίνει πολύ γρήγορα. Χρειάζονται λιγότερο από 5 

λεπτά περιλαμβανομένης και της τοπικής αναισθη

σίας. Οι αποτυχίες είναι σπάνιες. Φαίνεται να ενδεί

κνυται ιδιαίτερα σε τραυματισμούς αυχενικής μοίρας 

(ή σε υποψία τέτοιου τραύματος) και στους 

γναθοπροσωπικούς τραυματισμούς. Οι επιπλοκές 

δεν είναι συχνές: αιμάτωμα στο σημείο παρακέντη

σης, υποδόριο εμφύσημα μετά από αερισμό με θετι

κές πιέσεις. 

f. Όταν και ο αερισμός γίνεται δύ σκολος . . .  

• Ο στοματοφαρυγγικός αεραγωγός(Guedel) πε

ριορίζει την απόφραξη του αεραγωγού που 

προκαλείται από την πtcί)ση της γλώσσας προς τα 

πίσω. Απαλλάσσει τον διασώστη από παρατετα

μένη ανύψωση του πώγωνος αν και πολλές φορές 

αυτή είναι απαραίτητη. Ο αεραγωγός δεν προφυ

λάσσεται από εισρόφηση ή ξένο σώμα. 

• Ο ρινοφαρυγγικός αεραγωγός περνά μέσω της ρι

νός έτσι ώστε το άκρο του να βρίσκεται πίσω από 

τη γλώσσα στον υποφάρυγγα, ακριβώς πάνω από 

τη γλωττίδα. Ο ειδικά σχεδιασμένος αεραγωγός 

είναι κατασκευασμένος από μαλακό υλικό και 

έχει ένα κολάρο στο εγγύς άκρο που δεν επιτρέ-
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πει την είσοδό του στο ρουθούνι και προστατεύει 

από την εξαφάνισή του μέσα στη ρινική κοιλότη

τα. Αν δεν είναι διαθέσιμος ο ειδικός αεραγωγός, 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενδοτραχειακός σωλή

νας χωρίς αεροθάλαμο κατάλληλου μεγέθους, 

μήκους 14-16cm με μία μεγάλη παραμάνα ασφα

λείας στο άκρο. Οι ρινοφαρυγγικοί αεραγωγοί δεν 

προστατεύουν από εισρόφηση ή ξένο σώμα. 

• Η λαρυγγική μά σκα αποτελείται από ένα σωλήνα 

ευρείας διαμέτρου με έναν ελλειψοειδή αεροθά

λαμο στο άκρο, ο οποίος σφραγίζει τον υποφά

ρυγγα γύρω από το άνοιγμα του λάρυγγας 

αφήνοντας το στόμιο του σωλήνα σε στενή επαφή 

με το άνοιγμα της γλωττίδας. Χρησιμοποιήθηκε 

στην κλινική αναισθησιολογική πρακτική το 1988. 

Η λαρυγγική μάσκα εξασφαλίζει καθαρό και 

σίγουρο αεραγωγό χωρίς να απαιτείται ικανότη

τα λαρυγγοσκόπησης και ενδοτραχειακής διασω

λήνωσης και ο αερισμός είναι ευκολότερος και πιο 

αποτελεσματικός από ότι με Ambu και προσωπί

δα. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν 

υπάρχει η πιθανότητα aσταθούς τραύματος αυ

χένας ή η προσέγγιση με το λαρυγγοσκόπιο είναι 

περιορισμένη ή η διασωλήνωση αποδεικνύεται δύ

σκολη. Η λαρυγγική μάσκα αποτελεί μία μέθοδο 

εγκατάστασης ασφαλούς αεραγωγού σε αναί

σθητο ασθενή πριν ακόμη οι δεξιότητες και ο 

εξοπλισμός ενδοτραχειακ1Ίς διασωλήνωσης είναι 

διαθέσιμα. Η λαρυγγική μάσκα μπορεί να εισα

χθεί και κατά την εφαρμογή πίεσης στο κρικοειδή 

αν και με κάποια δυσκολία αλλά πιθανώς χωρίς 

να περιορίζει την αποτελεσματικότητα του χειρι

σμού. Μπορεί να βοηθήσει σε δύσκολη ενδοτρα

χειακή διασωλ1Ίνωση ως ένας εύκολα εισαγόμενος 

προσωρινός αεραγωγός και ως οδηγός προς το 

άνοιγμα της γλωττίδα; μέσω του οποίου ένας εύ

καμπτος οδηγός ενδοτραχειακού σωλήνα (τεχνι

κή Fast track) ή ένα ινοπτικό λαρυγγοσκόπιο θα 

μπορούσε να περάσει μετά το πέρας της οξείας 

κρίσης. 

• Ο φαρυγγικο-τραχειακός αεραγωγός. Χρη

σιμοποιήθηκε σαν υποκατάστατο του οισοφά

γειου αποφράκτη και αποτελείται από δύο σωλ11-

νες - έναν μακρύτερο με μικρό αεροθάλαμο και 

έναν βραχύτερο με μεγάλο αεροθάλαμο. Η συ-
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σκευή εισάγεται στο στόμα τυφλά και είναι σχε

διασμένη έτσι ώστε ο βραχύς σωλήνας να βρίσκε

ται ακριβώς πάνω στο άνοιγμα της γλωττίδας με 

το μεγάλο αεροθάλαμο φουσκωμένο να καταλαμ

βάνει του υποφάρυγγα. ΣυνtΊθως ο μεγαλύτερος 

σωλtiνας εισέρχεται στον οισοφάγο και πλη

ρώνουμε τον αεροθάλαμο για να εμποδίσει την 

είσοδο αέρα στο στομάχι και την αναγωγή γα

στρικού περιεχομένου. Εάν ο μεγαλύτερος σε 

μήκος σωλήνας εισέλθει στην τραχεία ο αερισμός 

γίνεται μέσω αυτού και ο βραχύς σωλήνας μπορεί 

να χρησιμεύσει ως οδηγός για ένα ξεχωριστό γα

στρικό σωλήνα για την απομάκρυνση του γα

στρικού περιεχομένου. 

• Ο Combitube (οισοφαγο-τραχειακός σωλή νας) εί

ναι ένας δίαυλος σωλήνας που εισάγεται τυφλά στο 

στόμα και είναι σχεδιασμένος να αερίζει τους 

πνεύμονες του αρρcί)στου είτε ο σωλήνας εισέρχε

ται στην τραχεία είτε στον οισοφάγο. Είναι δε σχε

διασμένος για μία μόνο χρήση. Ο αυλός για την τρα

χεία έχει ένα ανοικτό άκρο και ο αυλός για τον 

οισοφάγο ένα τυφλό άκρο με οπές σε υπογ λωττιδι

κό επίπεδο. Διαθέτει έναν αεροθάλαμο μικρού 

όγκου και ένα αεροθάλαμο μεγάλου όγκου ( 1 OOml) 

σχεδιασμένο να καταλαμβάνει τον υποφάρυγγα. 

Αν ο σωλήνας εισέλθει στον οισοφάγο ο αερισμός 

γίνεται μέσω των οπών του 'Όισοφάγειου αυλού" 

των οπών πάνω από τα άνοιγμα της γλωττίδας. Ο 

αέρας που εμφυσάται δεν μπορεί να πάει αλλού λό

γω των δύο αεροθαλάμων. Η πίεση εμφύσησης θα 

πρέπει να είναι υψηλή λόγω της μικρής διαμέτρου 

οπών. Αν ο σωλήνας εισέλθει στην τραχεία, ο αε

ρισμός γίνεται μέσω του "αυλού της τραχείας" ο 

αεροθάλαμος στον υποφάρυγγα είναι περιττός. Ο 

Combitube όπως και ο φαρυγγο-τραχειακός αερα

γωγός ενδείκνυνται σε αναίσθητο ασθεν1Ί με απώ

λεια γλωσσοφαρυγγικών και λαρυγγικών αντανα

κλαστικών με κίνδυνο απόφραξης του αεραγωγού 

ή εάν ο ασθενής είναι παγιδευμένος σε τέτοια θέ

ση που η κανονική ενδοτραχειακti διασωλήνωση εί

ναι δύσκολη ή αδύνατη. Ο Combitube όπως και ο 

φαρυγγο-τραχειακός αεραγωγός έχουν ως aντεν

δείξεις το περιορισμένο άνοιγμα στόματος, την 

υψηλή στένωση οισοφάγου και το σοβαρό 

στοματοφαρυγγικό τραύμα. 
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g. Τεχνικές διασφάλιση ς διατραχειακού αερισμού 

Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες θα πρέπει να 

επέμβουμε δυναμικά μέσω της διαλαρυγγικής ή της 

διατραχειακής προσπέλασης με σκοπό την άμεση 

εξασφάλιση του αερισμού και της οξυγόνωσης. Αδυ

ναμία για επαρκή αερισμό υπάρχει σε περιπτώσεις 

λαρυγγικών εμποδίων είτε πρωτοπαθών, είτε δευ

τεροπαθών σε aποτυχημένες προσπάθειες διασωλή

νωσης (οίδημα λάρυγγα). Οι παρακάτω τεχνικές συ

νήθως θεωρούνται ως η τελευταία λύση στην προσπά

θεια εξασφάλισης του αεραγωγού μπροστά σε μια 

απειλητική για τη ζωή υποξαιμία. 

• Κρικοθυρεοειδοστομία με βελό νη.  Κατευ

θύνοντας έναν ενδοφλέβιο καθετήρα 14G 
(2.0mm) με μικρή ουραία κλίση για να αποφύγου

με βλάβη των φωνητικών χορδών τον εισάγουμε 

μέσω της κρικοθυρεοειδούς μεμβράνης, συνδεδε

μένο με μία σύριγγα 20m! αναρροφώντας συνεχώς 

μέχρι να έχουμε ελεύθερη ροή αέρα. Ο αυλός δια

μέτρου 14G δεν μπορεί να επιτρέψει τον αυτόματο 

αερισμό. Θα πρέπει να γίνει αερισμός με θετική 

πίεση χρησιμοποιώντας ένα αυτοδιατεινόμενο 

ασκό προσαρμοσμένο σε συνδετικό σχεδιασμένο 

για ενδοτραχειακό σωλήνα 3,00mm το οποίο θα 

ταιριάζει με το συνδετικό του καθεηiρα. Ο αερι

σμός που επιτυγχάνεται με τη μέθοδο αυτή είναι 

οριακός και ικανοποιητικός για λίγα μόνο λεπτά 

μέχρι κάποια εναλλακτική λύση να είναι διαθέσι

μη. Η εμφύσηση μπορεί να γίνει με το δάκτυλο με 

διαλείποντα απόφραξη της οπής στην παροχή οξυ

γόνου ή με ειδικά σχεδιασμένο σύστημα με 

χειροκίνητη σκανδάλη που δίνει εμφύσηση όταν 

πιέζεται. Κάθε εμφύσηση πρέπει να παρακολου

θείται πολύ προσεκτικά και να αίρεται η πίεση της 

σκανδάλης αμέσως μετά την φυσιολογική έκπτυ

ξη του θώρακα, για να μην προκληθεί ρήξη του 

πνεύμονα. Αρκετός χρόνος πρέπει να δοθεί και 

για την εκπνοή και για να είναι ασφαλής η τεχνι

κή θα πρέπει να είναι ελεύθερη η οδός μέσω του 

λάρυγγα και του στόματος για την διαφυγή των εκ

πνεόμενων αερίων διαφορετικά αμέσως θα 

προκληθεί ρήξη του πνεύμονα με απειλητικό για 

τη ζωή υποδόριο και διάμεσο εμφύσημα. Ο αερι

σμός μέσω σωλήνα που εισέρχεται στην τραχεία 
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διά της κρικοθυρεοειδούς μεμβράνης μπορεί να 

γίνει απευθείας από μια πηγή οξυγόνου υψηλής 

πίεσης χρησιμοποιώντας για το σκοπό αυτό ειδι

κά σχεδιασμένο σύ στημα Jet. Ένα τέτοιο σύστη

μα θα προσφέρει ικανοποιητική οξυγόνωση μέχρι 

την εξασφάλιση του τελικού - οριστικού αερα

γωγού. Ανάλογα με την χρησιμοποιούμενη τεχνι

Κ11, η μέθοδος είναι σχετικά ανεπαρκής όσον 

αφορά την αποβολή του C02 και προοδευτικά 

μπορεί να συμβεί υπερκαπνία αλλά αυτό είναι κλι

νικά λιγότερο σημαντικό από την σοβαρ1i υποξία. 

Ως aντενδείξεις στο διατραχειακό αερισμό με Jet 

λαμβάνουμε υπόψη μας τη χαμηλή απόφραξη του 

αεραγωγού, την απόφραξη στην εκπνοή, το τραύ

μα λάρυγγας, την κακ1Ί ανατομική του λαιμού και 

το τραχειο- οισοφαγικό συρίγγιο. 

• Μίνι-τραχειοτομή. Υπάρχουν πολλές έτοιμες συ

σκευασίες για μίνι-τραχειοτομ11. Ανάμεσα στα 

έτοιμα συστήματα, το Minitrach (Portex) χρη

σιμοποιεί την τεχνική Seldinger για την τοποθέτη

ση ενός σωλήνα τραχειοστομίας μικρής διαμέτρου 

μέσω της κρικοθυρεοειδικής μεμβράνης. Η εσω

τερική διάμετρος του σωλήνα αυτού είναι 4cm, επι

τρέποντας έτσι ικανοποιητικό αερισμό με κοινή 

ambu. Η τεχνική Seldinger που χρησιμοποιείται 

φαίνεται να μειώνει τον κίνδυνο ιατρογενούς 

τραύματος. Θεωρείται απαραίτητος ο εξοπλισμός 

των τροχηλάτων των επειγόντων και των 

ασθενοφόρων με ένα τέτοιο σύστημα. 
• Διαδερμική τραχειοστομία. Το σετ της διαδερμι

κής τραχειοστομίας της Portcx διαδόθηκε 

γρ1Ίγορα και εφαρμόστηκε τόσο στην επείγουσα 

ιατρική όσο και στις μονάδες εντατικής θεραπεί

ας. Είναι γεγονός ότι η τραχειοστομία στην 

επείγουσα φάm1 είναι δύσκολο να γίνει γρήγορα, 

ωστόσο το συγκεκριμένο σετ με την μέθοδο 

Seldinger και την ειδική λαβίδα διαστολής των μα

λακών μορίων του τραχ1Ίλου, αποδεικνύεται ένα 

ακόμα χρήσιμο εργαλείο στους εκπαιδευμένους 

ειδικούς γιατρούς. 

• Η χειρουργική τραχειοστομία. Όπως αναφέρθη

κε η προσπάθεια για τραχειοστομία στην επείγου

σα ιατρικ1Ί θεωρείται μία δύσκολη μέθοδος εξα

σφάλισης του αεραγωγού, εξαιτίας της πολύ

πλοκης ανατομικής της συγκεκριμένης περιοχής 

και της γειτονίας της με άλλα ζωτικά σημεία. Κά

τω απ6 aντίξοες, συνήθως, συνθήκες το ρίσιω εί

ναι μεγάλο και ακόμη και ο χρ6νος ολοκλ1iρωσης 

της διαδικασίας μακρύς. Βιβλιογραφικά ανα

φέρονται επιπλοκές στο 28 με 65% των περιστα

τικών με πρώτη αυτή του πνευμοθώρακα. κυρίως 

σε παιδιά, 1 με 2% παρουσιάζουν υπογλωττιδικ1i 

στένωση, αιμορραγία, διάμεσο εμφύσημα μεταξύ 

άλλων. Τέλος, σε 2,8 με 3,6% των περιπτc()σεων 

αναφέρεται θάνατος με αύξηση κατά 8.7C� σε νε

αρά άτομα. 

5) ΙΙΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ τΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑντΕΣ; 

Είναι απαραίτητο κάθε γιατρ6ς επει'(όντων να εί

ναι πλήρως εκπαιδευμένος στις τεχνικές που προα

ναφέρθηκαν, για να έχει τη δυνατ6τητα εναλλακτι

κιόν λύσεων. Οι περιπτcί)σεις επείγουσας δι'σκολης 

διασωλήνωσης είναι σπάνιες και λί'(Ο κατάλληλες για 

εκπαίδευση. Η εκπαίδευση μπορεί να γίνει σε 

προπλάσματα και καλύτερα πάνω σε ζυ)α zαι πτώ

ματα. Για μη επεμβατικές τεχνικές (f1ρογχοσz6πιο 

και λαρυγγοσκόπιο με οπτικές ίνες) η αμάθηση 

μπορεί να γίνει στο χειρουργείο σε ασθενείς που δεν 

παρουσιάζουν καμία δυσκολία στη διασωλΙiνωση. 

Το μεγαλύτερο μειονέκτημα της ενδοτραχειακ1iς 

διασωλήνωσης είναι ότι απαιτεί μακροχρ6νιcι απαί

δευση. Η τεχνική μπορεί να είναι δύσzο/.η αz6μη και 

σε εκπαιδευμένα χέρια και σίγουρα δεν είναι χωρίς 

κινδύνους. Τα βοηθ1Ίματα για ενδοτραχει(ωi διασω

λήνωση που είναι διαθέσιμα επίσης απαιτοι'ν εzτεν1Ί 

εκπαίδευση και δεν είναι απολύτως αξι6πιστα. Τα εκ

παιδευτικά μοντέλα αποτελούν εκπαιδπ•τιzά βοηθΊΊ

ματα αλλά μ6νο αυτά δεν είναι αρκετci για την απ6-

κτηση δεξι6τητας που θα εφαρμοστεί σε ασθενείς. Η 

βασική εκπαίδευση πρέπει να ακολουθείται απ6 επα

ναληπτικJi εκπαίδευση. 

Μέσα από την συνεχή εκπαίδευση ο καθένας απ6 

εμάς μπορεί να δημιουργήσει τον δικ6 του αλ·.ιόριθ

μο αντιμετώπισης του αεραγωγού στην επεί'(ουσα ια

τρική και να τον αξιολογήσει ανάλογα με την ;πρί

πτωση και 6πως θα κρίνει ο ίδιος έχοντας σαν 6:-τί.ο 

την γνώση, την εμπειρία αλλά και την αποφασιστιz6-

τητα που απαιτεί η δύσκολη αυτή στιγ�ηi. 


