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Najważniejsze problemy nebulizacji u dzieci
Major nebulisation problems in children
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Streszczenie

W pracy podano podstawowe definicje i pojęcia związane z nebulizacją. 
Omówiono najważniejsze urządzenia nebulizacyjne (nebulizatory pneu-
matyczne, ultradźwiękowe i siateczkowe). Przedstawiono zasady wyboru 
określonej metody aerozoloterapii (w tym doboru nebulizatora i techniki 
inhalacji) u dzieci w zależności od wieku i rodzaju schorzenia. Poddano 
analizie czynniki wpływające na efektywność nebulizacji u dzieci. Omó-
wiono najważniejsze aktualnie wskazania do nebulizacji u dzieci.

Słowa kluczowe: nebulizacja, dzieci, nebulizator pneumatyczny, daw-
kowanie

Summary

The authors focus on definitions and various aspects of nebulization. The 
most important types of nebulizers (jet, ultrasonic, mesh) are discussed. 
The choice of optimum inhalation therapy is proposed (with reference to 
nebulizer selection and inhalation technique). An analysis of effectiveness 
of nebulization in children is given. The most important indications for 
nebulization in children are discussed.
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Podstawowe pojęcia
Nebulizacja jest jedną z metod rozpraszania roztworów 

lub zawiesin w leczeniu inhalacyjnym chorób dróg odde-
chowych oraz leków o działaniu pozapłucnym z wykorzy-
staniem nebulizatora (będącego rodzajem inhalatora) [1]. 
Jak żadna inna dziedzina aerozoloterapii jest ona obarczo-
na wieloma błędnymi określeniami używanymi przez per-
sonel medyczny i pacjentów. Nebulizator jest to urządzenie 
(inhalator) generujące aerozol w wyniku mechanicznego 
rozproszenia (atomizacji) leku znajdującego się w fazie 
ciekłej (roztwór, zawiesina) [2].Chmura aerozolowa powin-
na być opisana przez co najmniej cztery parametry, które 
powinny się znaleźć w charakterystyce danego produktu 
leczniczego (ChPL):

1. MMAD (ang. mass median aerodynamic diameter) 
– średnica aerodynamiczna cząstki odpowiadająca me-
dianie rozkładu masowego (µm) – miara „wielkości” 
cząstek w chmurze aerozolowej

2. FPF (ang. fine partical fraction) – frakcja cząstek drob-
nych o średnicy < 4,7 µm

3. GSD (ang. geometric standard deviation) – geometrycz-
ne odchylenie standardowe – miara dyspersji rozkładu 
wielkości cząstek aerozolu

4. FPD (ang. fine partical dose) – dawka cząstek drobnych 
o średnicy < 4,7 µm

Niestety, nadal dość częstą praktyką jest pomijanie tych 
danych w ChPL lub podawanie danych dla soli fizjologicz-
nej w przypadku charakterystyki urządzenia nebulizacyjne-
go. Ze względu na trzy różne sposoby generacji aerozolu 
w procesie nebulizacji wyróżnia się trzy podstawowe grupy 
urządzeń: 

1. Nebulizatory pneumatyczne

2. Nebulizatory ultradźwiękowe

3. Nebulizatory siateczkowe

Nebulizator pneumatyczny (ang. jet nebulizer) jest urzą-
dzeniem składającym się z komory nebulizacyjnej wraz 
z głowicą nebulizacyjną (rozpylającą) oraz ze źródła sprę-
żonego powietrza. Generuje aerozol wykorzystując efekt 
Bernoulliego w dyszy Venturiego [2]. Powietrze lub tlen 
(rzadziej heliox) sprężone w sprężarce kierowane jest do 
dyszy nebulizatora, powodując rozbicie cieczy i wytworze-
nie aerozolu. Należy pamiętać, że tego rodzaju nebulizatory 
cechuje znaczna objętość martwa komory nebulizacyjnej. 
Jest to objętość płynu niedostępna dla procesów aerolizacji 
– może ona stanowić ponad 40% początkowej objętości 
płynu przewidzianej do nebulizacji. Pierwszym sygnałem 
kończącej się efektywnej pod kątem tworzenia aerozolu 
leczniczego atomizacji jest pojawienie się grubych kropli 
aerozolu na końcówce dyszy i wystąpienia zjawiska pry-
skania (z ang. „sputtering”). Zjawisko na występuje, gdy 
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w przewodach zasysających pojawia się powietrze. Według 
zaleceń ERS z 2001r. moment wystąpienia tego zjawiska jest 
końcem efektywnej nebulizacji [3]. Charakterystyka chmury 
aerozolowej leku w nebulizatorach pneumatycznych zależy 
od rodzaju głowicy nebulizacyjnej i natężenia przepływają-
cego powietrza [4-6]. Stąd też istotną rzeczą jest właściwy 
dobór sprężarki i odpowiedniej głowicy nebulizacyjnej [7,8]. 
Najlepszym rozwiązaniem jest stosowanie przebadanego 
dla danego leku układu: komora nebulizacyjna/głowica-
kompresor (co powinno być zapisane w ChPL).

W zależności od wpływu oddychania chorego na gene-
rację aerozolu nebulizatory pneumatyczne dzielą się na: 
nebulizatory pracy ciągłej (tzw. klasyczne) (CON, Continu-
ous Nebulizer), nebulizatory wspomagane lub aktywowane 
wdechem (BAN, Breath Actuated Nebulizer), nebulizatory 
dozymetryczne oraz nebulizatory z adaptacją do wzorca 
oddechowego [9-11]. Są to w istocie różne urządzenia, 
gdyż niosą zdecydowanie różne efekty kliniczne przy nebu-
lizacji tej samej dawki nominalnej leku [9].

Nebulizator ultradźwiękowy jest urządzeniem wytwa-
rzającym aerozol dzięki fali akustycznej generowanej przez 
głowicę ultradźwiękową (kryształ piezoelektryczny). Składa 
się z komory nebulizacyjnej wraz z głowicą generującą ul-
tradźwięki. Nebulizatory ultradźwiękowe posiadają większą 
wydajność od pneumatycznych, ale wytwarzany aerozol ce-
chuje się z reguły większą wartość MMAD vs. nebulizatory 
pneumatyczne. W odróżnieniu od aerozolu wytwarzanego 
przez nebulizatory pneumatyczne nie obserwuje się spadku 
temperatury chmury aerozolu w miarę trwania nebulizacji 
[12]. Efekt rozrywania cząstek roztworu lub zawiesiny tłu-
maczy uszkadzanie wielu leków przez nebulizatory ultradź-
więkowe [13]. Typowe urządzenia z tej grupy obecnie nie 
mają praktycznie zastosowania w terapii schorzeń dolnych 
dróg oddechowych u dzieci. Służą głównie do nawilża-
nia dróg oddechowych lub inhalowania prostych leków 
w formie roztworów właściwych, np.: roztworów soli ku-
chennej.

Nebulizator siateczkowy (membranowy) (ang. mesh ne-
bulizer), to urządzenie tworzące aerozol na skutek wymu-
szonego drganiami o niskiej częstotliwości przychodzenia 
(wyciskania) roztworu leku przez kalibrowane otwory siatki. 
Generowany aerozol jest  zbudowany z prawie jednorod-

nych drobin (aerozol monodyspersyjny – niskie GSD), z re-
guły drobnocząsteczkowy, o małej prędkości początkowej 
[14]. Nebulizatory siateczkowe cechuje bardzo krótki czas 
nebulizacji (kilka minut), niska objętość martwa komory 
nebulizacyjnej (małe straty leku), jak również dzięki małym 
rozmiarom są łatwiejsze w codziennym użytkowaniu [13].

Każdy typ urządzenia do nebulizacji posiada szereg zalet 
i wad, które szerzej omówiono w ostatnio opublikowanej 
w kraju monografii [15-17]. Urządzenia do nebulizacji 
z poszczególnych grup nie są zamienne, gdyż mogą pro-
dukować aerozol o odmiennej charakterystyce [8]. Ten fakt 
oraz różna technika inhalacji może determinować istotnie 
różną depozycję płucną i efekt kliniczny oraz zakres działań 
ubocznych inhalowanego leku [18]. Wybór określonej me-
tody nebulizacji (urządzenia) i sposobu prowadzenia inha-
lacji zależy od wieku dziecka i jego zdolności do współpracy 
oraz od zaleceń producenta leku. W tabeli I zestawiono 
zasady doboru nebulizatora i techniki inhalacji u dzieci 
w zależności od wieku [1,11,19,20].

Leki, dawkowanie, efektywność kliniczna
Coraz więcej leków pojawia się w formie roztworów 

do nebulizacji, także do terapii u dzieci.Leki do nebulizacji 
aktualnie dostępne w Polsce, to (w kolejności alfabetycz-
nej): ambroksol, bromek ipratropium, budezonid, dornaza 
alfa, fenoterol+bromek ipratropium, kolistyna, propio-
nian flutikazonu, tobramycyna oraz salbutamol. Jedynie 
te leki powinny być stosowane w określonych wskazaniach 
klinicznych. Każdy z typów nebulizatorów z tym samym le-
kiem i w tej samej dawce będzie wykazywał istotnie różną 
depozycję płucną i prawdopodobnie różny efekt kliniczny, 
głównie z powodu różnicy w stratach leku i odmienno-
ści w charakterystyce chmury aerozolowej [9,6,21-26]. 
Te różnice są kształtowane różnymi parametrami głowicy 
nebulizacyjnej, sprężarki, samego leku oraz charakterystyką 
oddychania chorego [27,28]. Pokazują to wybrane różne 
metodologicznie badania in vitro i in vivo. W badaniu na 
modelu pediatrycznym płuca wentylowanego mechanicz-
nie z użyciem salbutamolu wykazano, iż inhalatory sia-
teczkowe są znacznie bardziej efektywne, niż nebulizatory 
pneumatyczne pracy ciągłej [29]. Badania własne pokazały, 
iż u dzieci z obturacją oskrzeli w przebiegu astmyne-

Wiek dziecka Dzieci <3 r.ż. Dzieci ≥3 r.ż. Dzieci ≥5 r.ż.

Rodzaj 
nebulizatora 
i technika inhalacji

Nebulizator 
pneumatyczny pracy 
ciągłej lub siateczkowy 
lub ultradźwiękowy – 
inhalacja przez maseczkę, 
spokojne oddychanie

Nebulizator pneumatyczny 
pracy ciągłej lub 
siateczkowy lub 
ultradźwiękowy inhalacja 
przez ustnik, spokojne 
oddychanie

Nebulizator pneumatyczny 
pracy ciągłej lub wspomagany 
wdechem lub aktywowany 
wdechem lub nebulizator 
dozymetryczny lub nebulizator 
z adaptacją do wzorca 
oddechowego lub siateczkowy 
lub ultradźwiękowy, inhalacja 
przez ustnik, oddychanie TV

Uwaga: preferencja nebulizatora siateczkowego nad pneumatycznym oraz preferencja nebulizatora pneumatycznego dozymetrycznego lub 
wspomaganego wdechem nad nebulizatorem pracy ciągłej. Nebulizator ultradźwiękowy – wskazania w pediatrii ograniczone do terapii 
schorzeń górnych dróg oddechowych.

Tabela I. Dobór nebulizatora i techniki inhalacji u dzieci w zależności od wieku
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bulizator pneumatyczny typu BAN w czasie trzykrotnie 
krótszym i przy dwukrotnie mniejszej objętości roztworu 
emitował dwukrotnie wyższą dawkę salbutamolu vs. nebu-
lizator CON. Było to najistotniejszym powodem uzyskania 
w grupie BAN większego efektu bronchodilatacyjnego 
ocenianego za pomocą spirometrii, niż w grupie stosującej 
nebulizator CON [30]. Także Nikander i wsp. w serii swoich 
badań in vitro wykazali, iż ilość budezonidu zatrzymywana 
na filtrze na poziomie jamy ustnej różni się w zależności 
od typu urządzenia i sposobu oddychania u dzieci z astmą 
w wieku 5-15 lat [31-34]. Średnia masa zainhalowanego 
leku z urządzenia typu BAN wynosiła od 17,1% do 21,6% 
dawki nominalnej W przypadku nebulizacji tego samego 
leku lecz z nebulizatora CON, ta wartość była dwukrotnie 
mniejsza (8,9% do 12,2% – w zależności od wieku dzie-
ci). Z kolei Lin YZ u dzieci z zaostrzeniem astmy stwierdził 
w grupie BAN większą poprawę w parametrach spirome-
trycznych takich jak: PEF i FEF 25-75% oraz w SaO2 vs. 
grupa CON przy tej samej użytej dawce nominalnej salbu-
tamolu [35].

Podsumowując powyższe spostrzeżenia można przyjąć 
iż, depozycja płucna leku (i efekt kliniczny) jest z reguły naj-
większa dla nebulizatorów pneumatycznych dozymetrycz-
nych, nebulizatorów z adaptacją do wzorca oddechowego 
i dla nebulizatorów siateczkowych (choć i w tej ostatniej 
grupie spotyka się też duże różnice między poszczególnymi 
urządzeniami) [36]. Może ona sięgać nawet do 60-80% 
dawki nominalnej [28,37,38]. Mniejszą depozycję obser-
wowano dla urządzeń pneumatycznych wspomaganych 
wdechem, a najmniejszą dla nebulizatorówtypu CON [38-
40].Istniejące zasadnicze różnice w charakterystyce aerozo-
lu oraz w wielkości depozycji płucnej danego leku genero-
wanego z różnych nebulizatorów wpływają na efektywność 
kliniczną i bezpieczeństwo terapii [41]. Stąd też najnowsze 
rekomendacje ERS z 2011 roku zalecają wybierać jedynie 
zestaw składający się z kompresora i komory nebulizacyj-
nej z głowicą przebadany dla danego leku (ewentualnie 
klasy leków), a najlepiej urządzenie nebulizacyjne opisane 
w ChPL przepisywanego leku [42].

Kluczowe znaczenie dla efektywnego zainhalowania 
aerozolu z nebulizatora mają takie parametry, jak: liczba 

oddechów na minutę, objętość oddechowa, stosunek 
fazy wdechu do wydechu i przepływ wdechowy [18]. 
U niemowląt w pierwszym półroczu życia mały przepływ 
wdechowy i niski stosunek wdechu do wydechu (I:E = 1:
5) są przyczyną wdychania mniejszej ilości aerozolu, niż 
u starszych dzieci i dorosłych [27,43]. Jednocześnie ww. 
dane pokazują, iż istnieje pilna potrzeba zrewidowania 
dawkowania leków nebulizacyjnych dla danego typu ne-
bulizatora u dzieci w różnych przedziałach wiekowych 
w oparciu o prawidłowo przeprowadzone badania klinicz-
ne. Kolejnym elementem rzutującym na wielkość depozycji 
płucnej i tym samym na efekt kliniczny inhalowanej dawki 
leku ma prawidłowość prowadzonej nebulizacji. Jest to 
szczególnie istotne u małych dzieci, co dobrze ilustruje 
praca Schüepp i wsp. [44] (ryc. 1). Autorzy oceniali wielkość 
depozycji płucnej budezonidu znakowanego technetem 99 
u dzieci ze świszczącym oddechem w wieku 31-38 miesięcy 
podczas 4 sposobów (modeli) nebulizacji:

1. nebulizator pneumatyczny pracy ciągłej typu Pari LC Plus 
produkujący budezonid o MMAD = 4,2 µm, maseczka 
nosowo-twarzowa nie przylegała szczelnie,

2. nebulizator pneumatyczny pracy ciągłej jak wyżej, ma-
seczka dobrze przylegająca, ale dziecko płaczące pod-
czas nebulizacji,

3. nebulizator pneumatyczny pracy ciągłej jak wyżej, spo-
kojne oddychanie przez dobrze przylegającą maseczkę, 
dziecko współpracujące,

4. nebulizator siateczkowy typu e-Flow Pari, produkujący 
budezonid oMMAD = 2,5 µg, spokojne oddychanie 
przez dobrze przylegającą maseczkę, dziecko współpra-
cujące.

Z przedstawionych danych wynika, iż nebulizacja 
z nieszczelną maseczką oraz podczas płaczu dramatycznie 
zmniejsza depozycję płucną (nawet do zera). Z kolei zasto-
sowanie nebulizatora siateczkowego zwiększa depozycję 
płucną budezonidu ponad 4 razy (do 36% dawki nominal-
nej) w stosunku do prawidłowo prowadzonej nebulizacji 
z nebulizatora pneumatycznego pracy ciągłej(jedynie 8% 
dawki nominalnej). Pozostaje pytanie, jaka powinna być 
użyta dawka leku w przypadku różnych metod nebulizacji 

Ryc. 1. Wielkość depozycji płucnej budezonidu (w % dawki nominal-
nej) u dzieci ze świszczącym oddechem – cztery modele nebulizacji 
[modyfikacja własna wg 44]

Ryc. 2. Algorytm wyboru inhalatora w leczeniu astmy [własna mody-
fikacja wg 42] (KI – komora inhalacyjna)
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i różnego poziomu współpracy dzieci ? Ta oraz inne prace 
dokumentują, iż depozycja płucna leków inhalowanych 
z nebulizatorów pneumatycznych klasycznych wynosi od 
1,0 do 15% dawki nominalnej i zależy od typu nebulizatora, 
rodzaju leku, techniki inhalacyjnej, wieku i charakterystyki 
oddychania chorego [31,33]. Dzieje się tak głównie z po-
wodu różnic we frakcji respirabilnej aerozolu, strat dawki 
przypadającej na fazę wydechu, a w przypadkach szczegól-
nych z dodatkowych strat w fazie wdechu pacjenta. Niska 
depozycja płucna z nebulizatorów pracy ciągłej (mniejsza, 
niż w ChPL i instrukcji nebulizatora) może dotyczyć chorych 
z niską objętością oddechową, dużą liczbą oddechów/min, 
płytko oddychający, noworodków i niemowląt, chorych 
z niewydolnością oddechową, chorych niewspółpracują-
cych [18,27].

Miejsce nebulizacji w terapii inhalacyjnej u dzieci
Istnieje wiele metod aerozoloterapii możliwych do użycia 

u dzieci: inhalator ciśnieniowy dozujący (ang. pressurised 
metered dose inhaler, pMDI), inhalator ciśnieniowy dozu-
jący wyzwalany wdechem (ang. pMDI breath acctuated, 
pMDI-BA), inhalator suchego proszku (ang. dry powder 
inhaler, DPI), inhalator płynowy dozujący (ang. metered 
dose liquid inhaler, MDLI) (Respimat®) i różne metody 
(formy) nebulizacji. Wobec powyższego rodzi się pytanie: 
czym kierować się przy wyborze inhalatora dla konkretnego 
chorego w określonej sytuacji klinicznej? Astma oraz mu-
kowiscydoza są chorobami, w których najczęściej stosuje 
się terapię inhalacyjną. Na rycinie 2 pokazano praktyczne 
podejście do wyboru inhalatora w terapii astmy.

Z przedstawionego powyżej diagramu wynika, iż ne-
bulizacja jest jedynie alternatywną metodą wobec innych 
metod aerozoloterapii u dzieci chorych na astmę. Pewnym 
wyjątkiem jest brak odpowiedzi na krótkodziałający beta-2-
mimetyk w pMDI lub terapia ciężkich zaostrzeń z napadami 
zagrażającymi życiu, gdzie powinna być zastosowana ne-
bulizacja, zarówno przerywana, jak i ciągła [19,45]. Inaczej 
jest w mukowiscydozie, gdzie najważniejsze aktualnie leki: 

dornazę alfa, kolistynę, tobramycynę, aztreonam,amfotery-
cynę, amfoterycynę liposomalną,ambroksol oraz roztwory 
soli stosuje się przede wszystkim lub jedynie w formie nebu-
lizacji z określonego typu nebulizatora [46-49].

Nebulizacja jest wskazana w pediatrii w szeregu ostrych 
i przewlekłych schorzeń górnych i dolnych dróg oddecho-
wych. Należy tu wymienić przede wszystkim: ostre zapalenie 
krtani, zapalenia oskrzeli (ostre, nawracające, przewlekłe), 
zapalenie oskrzelików, rozstrzenia oskrzeli, mukowiscydozę 
(objawy płucne), astmę oskrzelową, zespoły nieruchomych 
rzęsek, nawilżanie dróg oddechowych (wentylacja mecha-
niczna), zapalenia płuc u dzieci z obniżoną odpornością 
oraz w prewencji i terapii RDS (ang. respiratory distress 
syndrome) i CLD (chronic lung disease) u wcześniaków [1]. 
Szczegółowe wskazania i przeciwwskazania do nebulizacji 
zawarto w ostatnio opublikowanym Polskim Konsensusie 
Nebulizacyjnym [1]. Ze względu na fakt bardzo szerokiego 
rozpowszechnienia w kraju inhalatorów pneumatycznych, 
w tym niestety głównie o pracy ciągłej, należy podkreślić, 
iż nebulizacja z tego typu urządzenia jest wskazana u tych 
chorych (niezależnie od wieku), którzy nie potrafią używać 
pMDI (z KI lub bez) lub DPI, lub w przypadku konieczno-
ści podania dużych dawek, lub gdy lek występuje jedynie 
w roztworze do nebulizacji [1]. Należy pamiętać, iż nebuli-
zacja jest najtrudniejszą (szczególnie u dzieci poniżej 3 r.ż.), 
najbardziej czasochłonną i kosztowną metodą aerozolote-
rapii. Edukacja personelu medycznego, chorego i rodziny 
w zakresie technicznych aspektów nebulizacji jest ważnym 
elementem efektywnej i bezpiecznej terapii. Szczególnie 
istotne jest ustalenie właściwej dawki dla danego chorego 
i zastosowanego urządzenia (jeśli nie jest zawarta w ChPL). 
Wiele czynników trzeba tutaj wziąć pod uwagę, o czym 
wspomniano powyżej. Należy unikać mieszania dwóch 
i więcej leków w komorze nebulizacyjnej (zmiana gęstości 
roztworów i zawiesin, a co za tym idzie struktury aerozolu), 
pomimo dopuszczalności takiej procedury przez podmioty 
odpowiedzialne w przypadku niektórych leków [50].
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