Stosowanie produktów PARI u pacjentów z chorobami układu oddechowego w związku
z zakażeniem koronawirusem SARS‐CoV2
Zgodnie z wytycznymi stosowanie nebulizatorów jest podstawowym elementem w leczeniu chorób
dróg oddechowych, takich jak mukowiscydoza, POChP i astma, a w szczególności u ciężko chorych
pacjentów.
Według aktualnych publikacji przyjmuje się, że koronawirusy mogą być skutecznie wyeliminowane
przez dezynfekcję. Zalecenia higieniczne dla nebulizatorów PARI, jak również dla komory inhalacyjnej
Vortex® zamieszczone w odpowiednich instrukcjach użytkowania, zostały uznane przez niezależne
laboratorium za bezpieczne i skuteczne. Prosta dezynfekcja we wrzącej wodzie lub w dezynfektorze
parowym w domu pacjenta, dezynfekcja chemiczna lub termiczna z opcją dodatkowej późniejszej
sterylizacji w zakładach opieki zdrowotnej mogą być uznane za wystarczające do uzyskania najwyższego
możliwego stopnia bezpieczeństwa i higieny [1].
Z zasady jednak zaleca się, aby z jednego nebulizatora lub komory nebulizacyjnej Vortex® korzystał tylko
jeden pacjent (urządzenia przeznaczone są do stosowania u jednego pacjenta).
Drogi przenoszenia koronawirusa nie zostały jeszcze w pełni zbadane. Podobnie jak w przypadku innych
infekcji wirusowych, oficjalne źródła podają, że wirus jest przenoszony z człowieka na człowieka drogą
kropelkową lub przez dotyk.
W przypadku hospitalizowanych, ciężko chorych pacjentów ryzyko przenoszenia bakterii i wirusów jest
podwyższone, a zatem zwykle stosuje się w tym przypadku ścisłe środki ostrożności w celu zapobiegania
infekcjom.
W przypadku terapii nebulizatorem w zakładzie opieki zdrowotnej istnieje możliwość zamontowania na
nebulizatorze PARI filtra PARI z zaworem (Filter Valve/Set). Dzięki temu podczas dokonywania wdechów
i wydechów przez ustnik nebulizatora wydychany aerozol zatrzymywany jest na filtrze. Materiał filtrujący
zastosowany w filtrze PARI z zaworem zatrzymuje 98,2% wszystkich cząsteczek o rozmiarach od 0,06 do
0,1 µm znajdujących się w wydychanym powietrzu [2]. Zgodnie z normą DIN EN 149 odpowiada to masce
oddechowej klasy FFP2, która musi zatrzymywać co najmniej 94% wszystkich badanych cząstek.
W związku z tym ilość aerozolu z cząstkami wirusa wydychanego przez pacjenta podczas terapii
nebulizatorem nie przekracza ilości, jaka przedostałaby się do środowiska z normalnie wydychanym
powietrzem.
W przypadku inhalacji w warunkach domowych, można założyć, że prawdopodobieństwo
rozprzestrzeniania się wirusa za pomocą terapii nebulizatorem jest zbliżone do prawdopodobieństwa
jego przekazania drogą kropelkową lub przez dotyk.
W badaniu z roku 2004 Edwards i in. wykazał, że nebulizacja roztworami soli może mieć nawet pewne
działanie ochronne przeciwko rozprzestrzenianiu się infekcji wirusowych i bakteryjnych. Inhalacja
roztworem soli fizjologicznej (0,9% NaCl) w ciągu 6 minut była w stanie zmniejszyć ilość zarazków u
zdrowych ludzi wdychających szczególnie duże ilości patogenów (u tak zwanych „high producers”).
Efekt ten utrzymywał się przez 6 godzin [3].
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Manufacturer's specification according to EN 13274‐7 measured at a flow velocity of 9.5 m / min and
with NaCl test particles, which have a median value of the particle size distribution between a diameter
of 0.06 μm and 0.10 μm with a geometric standard deviation between 2.0 and 3.0..
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