
                                                                                                                      
SOLUNUM SİSTEMİ İLAÇLARI VE CİHAZLARI 

 

İlaçlar:  Solunum yoluyla ilaç kullanımına inhalasyon tedavisi denir. İnhalasyon ilaçları 

çeşitli özellikte olup hastanın cihazı ağız yoluyla derin bir nefes alarak içindeki gaz ya da toz 

partiküllerini soluk yollarına ulaştırıp bir süre tuttuktan sonra geri vermesi şeklinde olur. 

Astım ve KOAH ilaçları bu şekilde kullanılırken inhaler cihazları kullanmakta güçlük çeken 

ve sık hastane yatışları olan hastalarda nebülizatör adı verilen buhar makineleri tercih 

edilebilir. İnhalasyon tedavisinde hedef organa yönelik tedavi yapıldığından etkinlik daha 

fazla ve  vücuttaki yan etki daha az olup ilacın etki etme süresi daha kısadır. İnhalasyon 

tedavisinin dışında solunum tedavisinde tablet ve damar yolundan verilen ilaçlar da mevcuttur.  

İlaçlar;  bronş genişleticiler ( ß2 agonist, antikolinerjikler, teofilin ve kombinasyonları), 

glikokortikoidler, antihistaminikler, enfeksiyonun eşlik ettiği durumlarda antibiyotikler, 

mukolitikler vs.. şeklindedir. 

                                                                                                              

 

                              
 

          İnhalasyon cihazları                                                      Nebülizatör cihazı 

 

 

Oksijen cihazları : Kronik akciğer hastalıklarında solunum yetmezliği gelişirse yani kanda 

oksijen düzeyi belirgin bir değerin altına inerse uzun süreli oksijen tedavisi başlanması 

gerekir. Hastalar günde en az 15 saat oksijen kullanmalıdır. Sürekli oksijen kullanımı ile 

hastanın hareket kabiliyeti , yaşam kalitesi ve süresi artar. Oksijen tüpleri ve oksijen 

konsantratörleri bu amaçla kullanılır. Oksijen tüpleri kısa sürede yeniden doldurulması 

gerektiğinden uzun süreli tedavilerde önerilmez. Oda havasınından oksijen üreten elektrikle 

çalışan oksijen konsantratörleri tercih edilir. Oksijen tüpü ya da konsantratörü kullanılan 

yerde yangın tehlikesi nedeniyle  sigara içilmemelidir ve cihazlar sobadan uzak tutulmalıdır. 

 
 



                                       
 
            Oksijen Tüpü                                                                               Oksijen Konsantratörü 
 
 
 
Solunumu destekleyici cihazlar: Solunum yetmezliği geliştiği durumlarda hastanın derin 

nefes almasını, akciğerin iyi havalanmasını ve kanda kötü gaz olarak bilinen karbondioksit 

gazının atılmasını sağlayan cihazlar kullanılır. Bu cihazlar ağız ve burunu kapsayan  maskeler 

ile dışarıdan pozitif hava yolu basıncı sağlayarak solunumu destekler. Uygun zamanda 

kullanıldıklarında hastanın mekanik ventilatör denilen solunum cihazına bağlanmasını 

engelleyebilir. KOAH, ağır astım atağı, pnömoni, solunum sistemini etkileyen kas hastalıkları, 

göğüs duvarı anormalliğine bağlı solunum yetmezliği, kalp yetmezliği, uyku apne sendromu 

gibi hastalıklarda ve mekanik ventilatörden ayrılma zamanı gelen  hastalarda  solunumu 

destekleyici cihazlar ( BİPAP, CPAP) kullanılır. 

 


