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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

 Α Χ Ε Π Α  



 

ηίιπ. Κπξηαθίδε αξ. 1, 546 36 Θεζζαινλίθε, ηει. 2310/993111, 2310/993310, fax: 2310/993096 
web site: www.ahepahosp.gr, e-mail: ahepahos@med.auth.gr 

 

2 

 

 

Προβλεθθείζα δυζκολία ελέγχου ηου αεραγωγού  
ζε ζυνεργάζιμο αζθενή 

 

 

 

                             ΝΑΗ                     ΠΡΟΒΛΔΦΘΖΚΔ ΓΤΚΟΛΟ 

                                                  ΑΔΡΑΓΩΓΟ? 

 

 

 

              ΚΑΣΑΛΛΖΛΖ 

            ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ 

 

 

(α)     ΔΠΗΛΟΓΔ ΓΗΑΩΛΖΝΩΖ 

               ΜΔ ΑΘΔΝΖ ΞΤΠΝΗΟ 

 

 

 

 

             ΔΠΗΣΤΥΗΑ                             ΑΠΟΣΤΥΗΑ 

      

               

               (β) ΔΠΔΜΒΑΣΗΚΟ                (δ)ΠΔΡΗΟΥΗΚΖ ΑΝΑΗΘΖΗΑ 

                        ΔΛΔΓΥΟ                          (εθόζνλ είλαη εθηθηό θαη ε  

                     ΑΔΡΑΓΩΓΟΤ                επέκβαζε δελ κπνξεί λα αλαβιεζεί) 

 

 

                                                  (γ) ΜΑΣΑΗΩΖ 

                                                   ΑΝΑΤΝΣΑΞΖ 
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Προβλεθθείζα δυζκολία ελέγχου ηου αεραγωγού 

ζε ζυνεργάζιμο αζθενή 
 

Η λνζειεύηξηα πξέπεη λα θάλεη ηελ απαξαίηεηε πξνεηνηκαζία γηα ηηο επηινγέο δηαζωιήλωζεο 

ΣΕΥΝΙΚΕ ΤΛΙΚΑ 
1. Δηαζωιήλωζε κε εύθακπην 

ελδνζθόπην ην νπνίν επηηξέπεη ηε 
ιεπηνκεξή αμηνιόγεζε ηεο αλαηνκίαο 
ηόζν ηνπ αλώηεξνπ όζν θαη ηνπ 
θαηώηεξνπ αεξαγωγνύ, ελώ ν αζζελήο 
είλαη ζε εγξήγνξζε, αλαπλέεη 
απηόκαηα θαη πξνζηαηεύεη ηνλ 
αεξαγωγό ηνπ 
ε πεξίπηωζε απνηπρίαο 

1. Εύθακπην ελδνζθόπην 

2. Επεκβαηηθόο έιεγρνο αεξαγωγνύ πνπ 
είλαη ε επείγνπζα θξηθνζπξενζηνκία 

 
 
 
 
 

2. Απαξαίηεηα: α.Νπζηέξη κε ιαβή θαη ιάκα Νν 20 
                     β. Άγθηζηξν ηξαρείαο 
                     γ. ωιήλεο ηξαρεηνζηνκίαο Νν 6 
                     δ. ύξηγγα ηωλ 5ml 
                     ε. Xylocaine jelly 
                    ζη. Xylocaine +Adrenaline flacon 
  

3. Μαηαίωζε - Αλαζύληαμε 3.  

4. Πεξηνρηθή αλαηζζεζία εθόζνλ είλαη 
εθηθηό θαη ε επέκβαζε δελ κπνξεί λα 
αλαβιεζεί 
 α. Ραρηαία αλαηζζεζία 
 β. Επηζθιεξίδηνο αλαηζζεζία 
(θεληξηθόο   λεπξηθόο απνθιεηζκόο) 
γ. Block (πεξηθεξηθόο λεπξηθόο 
απνθιεηζκόο) 
     

4. Αλάινγν set πεξηνρηθήο αλαηζζεζίαο πνπ ζα 
επηιέμεη ν αλαηζζεζηνιόγνο 

Βιβλιογραθία 

 Σκήκα Αιγόξηζκνπ δύζθνινπ αεξαγωγνύ ηεο Ακεξηθαληθήο Αλαηζζεζηνινγηθήο Εηαηξίαο (American 
Society Anesthesiologists, A.S.A) 
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Mη προβλεθθείζα δυζκολία ζηη διαζωλήνωζη, ζε αζθενή που έχει     
δυζκολία αεριζμού με μάζκα (can’t intubate, can’t ventilate; CICV) 

 
 

 

 

   ΟΥΗ               ΠΡΟΒΛΔΦΘΖΚΔ ΓΤΚΟΛΟ ΑΔΡΑΓΩΓΟ? 

 

 

 

 

ΓΔΝΗΚΖ ΑΝΑΗΘΖΗΑ 

(κε ΜΤΟΥΑΛΑΖ) 

 

                                          

(α)                                                          (β) 

ΑΔΡΗΜΟ                       SOS 

ΜΔ ΜΑΚΑ                                                 ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ 

ΓΤΚΟΛΟ                                                      ΑΔΡΗΜΟ* 

 

 

 

 

 

(δ) 

ΔΠΔΜΒΑΣΗΚΟ                     (γ)                                     (ε) 

ΑΔΡΑΓΩΓΟ                          ΔΠΗΛΟΓΔ ΣΓ**                   ΑΦΤΠΝΙΗ 
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Mη προβλεθθείζα δυζκολία ζηη διαζωλήνωζη, 
ζε αζθενή που έχει δυζκολία αεριζμού με μάζκα προζώπου 

 
 

(α). ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ππάξρεη κηθξόο ή κεγάινο βαζκόο δηαθπγήο, νπόηε θαη 
ελδείθλπηαη ε εθαξκνγή  κάζθαο πξνζώπνπ κε ηελ ηερληθή ηωλ δύν ρεξηώλ (ν γηαηξόο ή 
ε λνζειεύηξηα ζηέθεηαη πίζω από ην  θεθάιη ηνπ αζζελή θαη κε ηνπο δύν αληίρεηξεο 
εμαζθαιίδεη ζηεγαλή εθαξκνγή ηεο κάζθαο πάλω ζην  πξόζωπν, ελώ κε ηα άιια 
δάρηπια ηνπνζεηεκέλα θάηω από ηε θάηω γλάζν επηρεηξεί έθηαζε ηεο θεθαιήο θαη 
κεηαηόπηζε ηεο θάηω γλάζνπ πξνο ηα εκπξόο θαη άλω πξνθεηκέλνπ λα επζεηαζηεί ε  
αεξνθόξνο νδόο θαη λα βειηηωζεί ε βαηόηεηά ηεο. 

       Όηαλ ν αεξηζκόο κε κάζθα εμαθνινπζεί λα είλαη δύζθνινο, ε λνζειεύηξηα εηνηκάδεη ηα 
πιηθά γηα ηα  επόκελα βήκαηα, όζν ην δπλαηόλ πην γξήγνξα 

(β). Ο ελαιιαθηηθόο αεξηζκόο 

 Λαξπγγηθή κάζθα ζπκβαηηθνύ ηύπνπ classic 

 Λαξπγγηθή κάζθα δηαζωιήλωζεο ηύπνπ FASTRACK 

 Κξηθνζπξενηνκή δηα βειόλεο θαη δηαηξαρεηαθόο αεξηζκόο 

(γ). Επηινγέο ηξαρεηαθήο δηαζωιήλωζεο 

 Δηαζωιήλωζε κε εύθακπην ελδνζθόπην 

 Λαξπγγηθή κάζθα δηαζωιήλωζεο ηύπνπ FASTRACK 

(δ). Επεκβαηηθόο αεξαγωγόο 

 Σξαρεηνζηνκία 

(ε). Αθύπληζε ηνπ αζζελή 
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Mη προβλεθθείζα δυζκολία ζηη διαζωλήνωζη, 
ζε αζθενή που έχει εύκολο αεριζμό με μάζκα προζώπου 

 

 

 

   ΟΥΗ               ΠΡΟΒΛΔΦΘΖΚΔ ΓΤΚΟΛΟ ΑΔΡΑΓΩΓΟ? 

 

 

 

 

ΓΔΝΗΚΖ ΑΝΑΗΘΖΗΑ 

(κε ΜΤΟΥΑΛΑΖ) 

 

                                          

(α)                                                   

ΑΔΡΗΜΟ                   

ΜΔ ΜΑΚΑ  

ΔΤΚΟΛΟ                                         

 

 

           (β) 

            

        ΔΠΗΛΟΓΔ ΣΓ                                           ΔΠΗΣΤΥΗΑ 

 

 

 

                                                 (γ)       ΔΠΔΜΒΑΣΗΚΟ 

       ΑΠΟΣΤΥΗΑ                                    ΑΔΡΓΩΓΟ 

 

 

 

 

            

          (ε)                               (δ) 

ΑΦΤΠΝΗΖ                          ΑΝΑΗΘΖΗΑ ΜΔ ΜΑΚΑ* 

 
 

Mη προβλεθθείζα δυζκολία ζηη διαζωλήνωζη, 
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ζε αζθενή που έχει εύκολο αεριζμό με μάζκα προζώπου 
 

(α.). Ζ λνζειεύηξηα ζα πξέπεη λα δηαιέμεη ην ζωζηό κέγεζνο ηεο κάζθαο αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ  

        πξνζώπνπ ηόζν ζε ελήιηθεο όζν θαη ζηα παηδηά (παηδηά Νν 0,1,2 – γπλαίθεο Νν 3,4 – άληξεο  

        Νν 4,5,6). 

        Ο αεξηζκόο κε κάζθα πξνζώπνπ γίλεηαη κε ηελ ηερληθή ηνπ ελόο ρεξηνύ (αληίρεηξαο θαη δείθηεο  

        πηέδνπλ ηε κάζθα ζην πξόζωπν ώζηε λα εθαξκόδεη αεξνζηεγώο πάλω ζηε κύηε θαη ην ζηόκα θαη 

        ηαπηόρξνλα ηα ππόινηπα δάρηπια αλαζπνύλ ηελ θάηω γλάζν) ελώ κε ην άιιν ρέξη ζπλζιίβεηαη ν 

        αζθόο ηεο ζπζθεπήο Ambu ηνπ κεραλήκαηνο αλαηζζεζίαο. 

(β). Δπηινγέο γηα ηελ ηξαρεηαθή δηαζωιήλωζε είλαη: 

 Γηαζωιήλωζε κε εύθακπην ελδνζθόπην 

 Λαξπγγηθή κάζθα δηαζωιήλωζεο ηύπνπ FASTRACK 

      Ζ λνζειεύηξηα εηνηκάδεη θαη βνεζάεη ζηελ επηινγή ηνπ αλαηζζεζηνιόγνπ. 

      ε πεξίπηωζε απνηπρίαο 

(γ). Αλαηζζεζία κε κάζθα 

 Μάζθα πξνζώπνπ 

 Λαξπγγηθή κάζθα ζπκβαηηθνύ ηύπνπ classic 

 Λαξπγγηθή κάζθα δηαζωιήλωζεο ηύπνπ FASTRACK 

(δ). Δπεκβαηηθόο αεξαγωγόο – ηξαρεηνζηνκία 

      Δπεηγόληωο εηδνπνηείηαη ν ρεηξνπξγόο ηεο Ω.Ρ.Λ. Κιηληθήο 

(ε). Αθύπληζε ηνπ αζζελή 

  

Βιβλιογραθία 
 Μαξία Μ. Γθηάια. Αλαηζζεζηνινγία. University Studio Press, Θεζζαινλίθε, 2006. 

 Διιεληθή Δηαηξεία Γηαρείξηζεο Αεξαγωγνύ. Βαζηθή θαη Δμεηδηθεπκέλε Γηαρείξηζε Αεξαγωγνύ. 

 American Society of Anesthesiologists Task Force on Management of the difficult airway: an 

             Updated report by the American Society of Anesthesiologists Task Force on Management of the   

             Difficult Airway. Anesthesiology. 2003;98(5):1269-77 


