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Scopul medicinei moderne este de a 
dezvolta noi tehnologii implicate în crearea 
de metode de tratament și investigație 
noninvasive, cât mai prietenoase, în special 
în pediatrie și neonatologie. Astfel, pe lângă 
metodele invazive și neinvazive de ventilație, 
ce si-au dovedit utilitatea în tratamentul 
insuficienței respiratorii, în ultima perioadă 
s-a dezvoltat terapia de insuflație nazală cu 
sau fără oxigen. Acest gen de terapie oferă 
un flux constant, de aer cald și umidificat, 
îmbogățit cu oxigen (dacă este necesar) 
printr-o canula nazală. Scopul metodei 
este îmbunătățirea ventilației (scăderea 
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pCO2 și creșterea SaO2), reducerea efortului 
respirator și ameliorarea clearance-ul 
mucociliar având ca obiectiv și acceptanța 
crescută a terapiei. Prin variația presiunii 
în căile aeriene (PEEP), poate fi utilizata și 
în tratarea obstrucțiilor căilor respiratorii 
superioare în mediu spitalicesc și la 
domiciliu.

Datorită indicațiilor multiple și ușurinței cu 
care poate fi gestionată terapia cu insuflație 
nazală, acest nou tip de ventilație non invazivă, 
fără mască, își cucerește continuu locul în 
tratamentul insuficienței respiratorii de la copii 
până la adulți.
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The goal of modern medicine is to develop 
new technologies involved in creating non-
invasive methods of diagnostic and treatment, 
as friendly as possible, especially in pediatrics 
and neonatology domains. Thus, besides 
the invasive and non-invasive ventilation 
methods, which have proved their usefulness 
in treatment of respiratory insufficiency, the 
nasal insufflation therapy with or without 
oxygen has been developing lately. This 
therapy method provides a constant, warm 
and humidified airstream through a nasal 
cannula, enriched with oxygen (if necessary). 
The purpose of the method is to improve 
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ventilation (decrease of pCO2 and increase of 
SaO2), reduce respiratory effort and improve 
mucociliary clearance with the objective 
of increaseasing acceptance of therapy. By 
varying the airways pressure (PEEP), it may also 
be used in treating upper airways obstruction 
in hospitals or at home.

Because of its versatility and easy 
management, nasal insufflation therapy - 
this new type of non-invasive, mask-free 
ventilation - is on the rise and continually 
conquers its place in the treatment of 
respiratory insufficiency, for both children and 
adults.
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