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Συστήματα παροχής οξυγόνου

Χαμηλής ροής

• Ρινική κάνουλα

• Απλή μάσκα

• Μερικής / μη επανεισπνοής

μάσκα 

Υψηλής ροής

• Μάσκα Venturi

• Τέντα οξυγόνου

• Τ-tube

AARC Clinical Practice Guideline, Oxygen Therapy for Adults in the Acute Care Facility— 2002 Revision & Update





Σύντομη ανασκόπηση….

• Ισοθερμικό σημείο: μόλις κάτω από την τρόπιδα ο αέρας έχει 37ο C και 100% σχετική 

υγρασία (ΣΥ)

• Εισπνοή ψυχρού / ξηρού αέρα

-διαταραχή βλεννοκροσσωτής λειτουργίας

-μειώνεται η FRC

-μειώνεται η ευενδοτότητα μικροατελεκτασίες / shunt

-διαταράσσεται η επιφανειοδραστική ουσία

-βρογχόσπασμος

• Όσο πιο πολύ διαρκεί η έκθεση σε μη ιδανικές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας του 

εισπνεόμενου μίγματος αέρα, τόσο περισσότερο εξαντλούνται οι εφεδρείες και σε ακραίες 

συνθήκες προκαλούνται μη αντιστρεπτές βλάβες

Williams RW et al, Crit Care Med 1996; 24:1920–1929



Παρουσίαση οξυγόνου υψηλής ροής

Μίκτης

οξυγόνου / αέρα (21%-100%)

Ροόμετρο

(10-60 L/min)

Υγραντήρας

Ρινική

κάνουλα

Θερμαινόμενος

σωλήνας



Μηχανισμοί κλινικού οφέλους από τη χρήση του NHFO

Papazian et al, Intensive Care Med. 2016 Sep;42(9):1336-49

FiO2 values are higher and more stable 

-the delivered flow is higher than the spontaneous inspiratory demand and the difference between the delivered flow rate and the patient’s 

inspiratory flow rate is smaller 
-The flow must be set to match the patient’s inspiratory demand and/or the severity of the respiratory distress 
The anatomical dead space is decreased via washout of the nasopharyngeal space 
-Consequently, a larger fraction of the minute ventilation participates in gas exchange 
-Respiratory efforts become more efficient 
-Thoracoabdominal synchrony improves 

The work of breathing is decreased 
-Because nHFO mechanically stents the airway 
-Provides flow rates that match the patient’s inspiratory flow, and markedly attenuates the inspiratory resistance associated with the 
  nasopharynx, thereby reducing the work of breathing 
The gas delivered is heated and humidified 
-Warm humid gas reduces the work of breathing and improves mucociliary function, thereby facilitating secretion clearance, decreasing the 
  risk of atelectasis, and improving the ventilation/perfusion ratio and oxygenation 
-The body is spared the energy cost of warming and humidifying the inspired gas (neonates +++) 
-Warm humid gas is associated with better conductance and pulmonary compliance compared to dry, cooler gas 
Positive airway pressures are increased 
-The nasal cannula generates continuous positive pressures in the pharynx of up to 8 cmH2O, depending or flow and mouth opening 
-The positive pressure distends the lungs, ensuring lung recruitment and decreasing the ventilation–perfusion mismatch in the lungs 
-End-expiratory lung volume is greater with nHFO than with low-flow oxygen therapy 
-Minimizing leaks around the cannula prongs is of the utmost importance 

 



1. Υψηλότερες και πιο σταθερές τιμές FiO2

Ritchie JE et al, Anaesth Intensive Care 2011; 39: 1103-1110

Εθελοντές, μέτρηση FiO2 στο φάρυγγα με οξυγραφία σε διάφορες ροές 

με εξωγενώς χορηγούμενο FiO2=60%



Chanques G et al, Minerva Anestesiol. 2013 Dec;79(12):1344-55

Ασθενείς ΜΕΘ, μετά από αφαίρεση τραχειοστομίας, μέτρηση FiO2 με καθετήρα στην 

τραχεία με εξωγενώς χορηγούμενο 100% FiO2

1. Υψηλότερες και πιο σταθερές τιμές FiO2
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2. Μείωση ανατομικού νεκρού χώρου

0000

Moller W et al, J Appl Physiol 2015 Jun 15; 118(12): 1525–1532

Δημιουργία μοντέλου ανώτερου αεραγωγού και μελέτη κάθαρσης 
81mKr με γ-κάμερα



Μελέτη σε υγιείς εθελοντές μετά από πλήρωση ανώτερων αεραγωγών με 81mKr

Half-Time T1/2, s

ROI NHF 15 l/min NHF 30 l/min NHF 45 l/min

Nasal1 0.70 ± 0.26 0.53 ± 0.17 0.39 ± 0.11

Nasal2 0.91 ± 0.34* 0.69 ± 0.24* 0.48 ± 0.11*

Pharynx 7.80 ± 2.96 6.19 ± 3.82 4.43 ± 2.92

Trachea 23.73 ± 6.63 14.30 ± 13.43 10.53 ± 9.85 Moller et al, J Appl Physiol 2017;122:191–197 

2. Μείωση ανατομικού νεκρού χώρου
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Ανάλυση δείγματος αερίου από τραχεία προ και μετά την εφαρμογή NHF 45L/min

Μείωση VD κατά 20-60 ml με αύξηση της ροής NHF από 15-45 L/min

2. Μείωση ανατομικού νεκρού χώρου
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4. Εφύγρανση και θέρμανση του εισπνεόμενου οξυγόνου

• Διατηρείται η συχνότητα κίνησης των 
κροσσών του επιθηλίου

• Διατηρείται η ταχύτητα κίνησης και η ποιότητα 
της βλέννης

• Διατηρείται ο αριθμός και η λειτουργικότητα 
των κυττάρων του βλεννογόνου

• Εύκολη κινητοποίηση εκκρίσεων

• Λιγότερες λοιμώξεις

Hasani A et al. Chron Respir Dis 2008;5(2):81-86

Εθελοντές με ιδιοπαθείς βρογχεκτασίες: έλεγχος εναπόθεσης % εισπνεόμενων 

ραδιοσεσημασμένων σωματιδίων μετά από εφαρμογή θεραπείας με nHFO



4. Εφύγρανση και θέρμανση του εισπνεόμενου οξυγόνου

Insp. flow         18L/min 30L/min 42L/min
Chikata et al, Respir Care 

2014:1186 –1190 
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5. Δημιουργία θετικών πιέσεων αεραγωγών

• Για κάθε 10 L/min αύξηση της ροής η πίεση  αυξάνεται 

κατά 0.35-0.69 cmH2O με ανοικτό και κλειστό στόμα 

αντίστοιχα

• Μηχανισμός: 1) αντίσταση στην εκπνοή έναντι μίας

υψηλής εισερχόμενης ροής

2) P>atm στην αρχή της εισπνοής = αύξηση οδηγού

πίεσης για εισπνοή 

Parke RL, Respir Care 2011;1151-1155

Καρδιο-ICU ασθενείς, ρινοφαρυγγικός καθετήρας με μανόμετρο και 

εφαρμογή NHF σε διάφορες ροές



5. Δημιουργία θετικών πιέσεων αεραγωγών

Καρδιο-ICU ασθενείς, ρινοφαρυγγικός 

καθετήρας με μανόμετρο και 

εφαρμογή NHFO σε διάφορες ροές

Parke et al, Respir Care 2013;1621–1624



Αύξηση του τελοεκπνευστικού όγκου του πνεύμονα

↑ recruitment

↑compliance, ↑ FRC

↑ FRC, ↑VA, 

σταθερό FiO2

Corley A et al, Br J Anaesth 2011;107(6):998-1004

Riera J et al, Respir Care 2013;58(4): 589-596 

↑25% EELV 
(στόμα ανοιχτό / 

κλειστό)

Κάρδιο-ICU με αναπνευστική ανεπάρκεια: μέτρηση EELV με electrical impedance tomography
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3. Μείωση έργου αναπνοής

Nishimura M et al, Respir Care 2016;61(4):529 –541

Itagaki T et al, Respir Care 2014;59(1):70 –74,

↓ RR με σταθερό Vt = ↓ VΕ WOB

PaCO2 σταθερό = σταθερός VA άρα ↓ VD



3. Μείωση έργου αναπνοής

Nishimura M et al, Respir Care 2016;61(4):529 –541

Itagaki T et al, Respir Care 2014;59(1):70 –74,

1. Μείωση νεκρού χώρου

2. Μείωση αριθμού αναπνοών

3. Αύξηση τελοεκπνευστικού όγκου πνεύμονα-επιστράτευση κυψελίδων

4. Θωρακο-κοιλιακός συγχρονισμός

5. Μείωση εισπνευστικών αντιστάσεων ρινοφάρυγγα

6. Καλύτερη ανοχή του ασθενή λόγω της εφύγρανσης του οξυγόνου



Ανοχή από τον ασθενή

Όλοι οι ασθενείς της μελέτης επέλεξαν να συνεχίσουν με το 

NHFO στο τέλος της περιόδου καταγραφής!

Roca O et al, Respir Care 2010;55(4):408-413

Ασθενείς με ΑΑ: διαδοχικά κι εναλλάξ εφαρμογή face mask και NHFO (30min καταγραφή)



ΑΡΑ…….

Η εφαρμογή του NHFO σε υψηλές ροές (≥40L/min) εξασφαλίζει

1. Υψηλό και σταθερό FiO2

2. Μεγαλύτερη μείωση του νεκρού χώρου

3. Υψηλότερη πίεση αεραγωγών (κυρίως ΡΕΕΡ)

4. Πιο αποτελεσματική εφύγρανση του χορηγούμενου μίγματος οξυγόνου

5. Μείωση έργου αναπνοής



ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1ΟΥ ΜΕΡΟΥΣ



Κλινικές εφαρμογές του NHFO



Αναπνευστική ανεπάρκεια 1) ΤΕΠ

Lenglet H et al, Respir Care 2012;57(11):1873–1878

Ασθενείς με ΑΑ: σύγκριση μάσκας μη-επανεισπνοής με NHFO



Αναπνευστική ανεπάρκεια 1) ΤΕΠ

Ασθενείς με ΑΑ: Σύγκριση SOT με NHFO για την πιθανότητα αναβάθμισης 

σε NIV ή/και IV (HOT-ER)

Jones PG et al, Respir Care 2016 Mar;61(3):291-299



Sztrymf B et al, Int Care Med 

2011;37:1780

Avoidance of 
intubation >75%

Εκτίμηση 

αποτελεσματικότητας, 

ασφάλειας και έκβασης 

σε ασθενείς με ΑΑ στη 

ΜΕΘ υπό NHFΟ

Αναπνευστική ανεπάρκεια 2) ΜΕΘ



Frat JP et al. N Engl J Med 2015 Jun 4;372(23):2185-96

Ασθενείς ΜΕΘ με ΑΑ: σύγκριση SOT, NIV, NHFO

για πιθανότητα διασωλήνωσης και θνητότητα

(77%)

Αναπνευστική ανεπάρκεια 2) ΜΕΘ



Conclusion: early intubation (i.e., within 48 h of starting NHFO) is associated with 

lower overall ICU mortality, better extubation success and more ventilator-free days 

than late intubation (i.e., after 48 h of starting NHFO) when patients had received 

NHFO therapy that failed

Kang BJ et al. Intensive Care Med 2015 Apr;41(4):623-32

Σκοπός: ποσοστά θνητότητας ασθενών με ΑΑ υπό NHFO που 

διασωληνώθηκαν σε σχέση με το χρόνο διασωλήνωσης

Αναπνευστική ανεπάρκεια 2) ΜΕΘ



Αποσωλήνωση 1) ΜΕΘ

Maggiore SM et al, Am J Respir Crit Care Med 2014;190(3):282–288

Venturi vs NHFO μετά την αποσωλήνωση σε ασθενείς ΜΕΘ με PaO2/FiO2<300



Αποσωλήνωση 2) χειρουργείο

Parke R et al, Br J Anaesth. 2013 Dec;111(6):925-31

Συνήθης αγωγή vs ΝHFO σε 

καρδιοχειρουργικούς ασθενείς: 

ανάγκη για αναβάθμιση 

αναπνευστικής υποστήριξης

Non-inferiority study ΝHFO vs biPAP

σε καρδιοχειρουργικούς ασθενείς: 

εκτίμηση αποτυχίας της 

εφαρμοζόμενης μεθόδου

Stephan et al, JAMA. 2015;313(23):2331-2339



Conclusion: The use of NIV in immunocompromised patients admitted to intensive care unit for acute 

respiratory failure remained independently associated with intubation and mortality. The use of high flow

oxygen therapy through nasal cannula alone may be associated with better outcomes

Coudroy R et al, Ann Intensive Care 2016;6:45

NIV vs ΝHFO ως πρώτη γραμμή θεραπείας σε ανοσοκατεσταλμένους με ΑΑ 

Ανοσοκατεσταλμένοι ασθενείς



Διασωλήνωση

Patel et al, Anaesthesia 2015;70:323–329

Miguel-Montanes et al, Crit Care Med 2015;43:574-583



Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια

ΧΑΠ, ≥ 2 ώρες την ημέρα για 12 μήνες ΝHFO (37ο C, 20-25 L/min, ±FiO2) 

vs συνήθης αγωγή

Rea et al, Respiratory Medicine;2010:525-533



Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια

Pavlov et al, Respiratory Medicine Case Reports 20 (2017) 87-88



Bρογχοσκόπηση

Median NHFO flow = 50 (50–60) L·min−1 with FiO2 of 1 (0.8–1). 

-Remarkable tolerance. No procedure was interrupted because of discomfort or respiratory failure.

-Variations in SpO2 : median of −1% 10 min after BAL to +2% 30 min after. 

-No per procedure adverse events (2 transient desaturations -88%)

-Dyspnoea: increased immediately after bronchoscopy (median  4.2 (2.5–6.8) to 6.1 (4.2–8.9)) and

returned to baseline level within the first hour post-procedure

La Combe B et al, Eur Respir J. 2016 Apr;47(4):1283-6

Do Not Intubate patients  (DNI)

- ↓ αναπνευστικής συχνότητας από 30.6 breaths/min στις 24.7 breaths/min 

- ↑ SpO2 από 89.1% σε 94.7%

- 18% έλαβαν NIV ενώ το 82% παρέμειναν σε NHFO μέχρι βελτίωσης ή απόσυρση της αγωγής

- ΕΠΑΡΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ

- ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

- ΜΕΙΩΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΜΕΘ (βελτίωση κόστους)

Peters SG et al, Respir Care 2013;58(4):597–600



THFO (tracheal high flow 

oxygen)

THFO vs T-piece σε 

τραχειοστομημένους

ασθενείς

υπό παρατεταμένο μηχανικό 

αερισμό

Corley et al, Intensive Care Med. 2017;43(3):465-467



Λοιπές κλινικές ενδείξεις

Respir Care 2013;58(12):e164 –e167

Rev Esp Cardiol. 2011;64(8):723–725

Am J Respir Crit Care Med Vol 176. pp 194–200, 2007



Αλγόριθμος χρήσης του ΝHFO στην υποξαιμική ΑΑ

Έναρξη NHFO

Ροή 40 - 60 L/min

FiO2 100 %

Θερμοκρασία 37ο C

Τιτλοποίηση (1-2hr)

FiO2 βάση SpO2 (>90%)

Ροή βάση RR (<25-30) 

Θο C βάση άνεσης του ασθενή

Παρακολούθηση: αν >1 από τα κάτωθι παρά τη μέγιστη τιτλοποίηση του NHFO 

τις επομενες ώρες (max 48 h)

Αναπνευστική συχνότητα >35,       SpO2 <88-90%,    PaCO2>45mmHg με pH<7,35

Θωρακοκοιλιακός αποσυγχρονισμός,      Αιμοδυναμική αστάθεια

Μη επεμβατικός αερισμός

Επεμβατικός αερισμός

Μείωση αρχικά του FiO2

Όταν FiO2 < 0.4 → μείωση της ροής κατά 5 L/min

Όταν ροή <15-20 L/min → έναρξη SOT

Κριτήρια διασωλήνωσης ?

Χρήση NHFO για προ- και 

κατά τη λαρυγγοσκόπηση 

οξυγόνωση 

Ischaki et al, ERJ under review
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