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Обґрунтування. Небулайзерна терапія (НТ) 
рекомендована для лікування захворювань органів 
дихання низкою фахових організацій (Євро-
пейським респіраторним товариством, Міжнарод-
ним товариством аерозолів у медицині, Амери-
канською асоціацією респіраторної медичної допо-
моги, Глобальною ініціативою з астми (GINA), 
Глобальною ініціативою з хронічних обструктив-
них хвороб легень, Ірландським торакальним това-
риством). Хоча у тимчасових вказівках GINA щодо 
лікування бронхіальної астми (БА) у період панде-
мії COVID-19 вказано, що небулайзери можуть 
передавати вірусні частинки приблизно на 1 метр, 
при чому виникає ризик передачі інфекції іншим 
пацієнтам та медичним працівникам, у документі 
відсутнє посилання на літературу, яка підтверджує 
цю інформацію. 

Мета. Визначити безпечність застосування НТ у 
період пандемії коронавірусної хвороби відповідно 
до рекомендацій та консенсусних документів.

Матеріали та методи. Аналіз рекомендацій та 
наявної наукової літератури з даного питання.

Результати та їх обговорення. У статті K. Tran 
та співавт. (2012) на основі даних щодо тяжкого 
гострого респіраторного синдрому (SARS) було зро-
блено висновок про відсутність значних доказів 
ризику передачі вірусу, пов’язаної з небулайзерами. 
При відборі проб повітря навколо пацієнта, який 
проходив лікування небулайзером, не було виявле-
но жодних ознак вірусу за допомогою полімеразної 
ланцюгової реакції (Wan G.H. et al., 2004). Отже, НТ, 
імовірно, характеризується нижчим ризиком зара-
ження, ніж інші аерозоль-генеруючі процедури, 
однак, можлива генерація вірусного аерозолю з 
близьким контактом.

Британське торакальне товариство у своєму 
документі 2020 р. вказує, що в результаті НТ не утво-
рюється вірус-вмісний аерозоль, оскільки аерозоль 
формується у камері небулайзера, а не від пацієнта. 
Поточні Британські рекомендації щодо запобігання 
зараженню COVID-19 не називають небулайзери 

серед потенційних джерел передачі вірусу. 
Рекомендації Національного інституту охорони здо-
ров’я та удосконалення медичної допомоги 
Великобританії (NICE) стверджують, що у час пан-
демії необхідно продовжувати використовувати 
призначені раніше інгаляційні глюкокортикоїди, 
оскільки їх припинення може збільшити ризик заго-
стрення БА, а докази про зростання ризику інфіку-
вання коронавірусом на тлі їх вживання відсутні. 
Даний документ радить регулярно чистити облад-
нання для проведення інгаляцій та не передавати 
власні інгалятори та пристрої  іншим людям. З 
метою мінімізації ризику зараження медичних пра-
цівників під час проведення НТ слід застосовувати 
засоби індивідуального захисту (респіратор N95 або 
маску для обличчя, якщо респіратор недоступний, 
засоби для захисту очей, рукавички та халат). У кім-
наті, де використовується небулайзер, необхідно 
закрити двері. Під час НТ медичний персонал пови-
нен дотримуватися безпечної відстані (≥ 1,8 м). Для 
найкращого захисту при НТ в амбулаторних умовах 
доцільно мати індивідуальні комплекти для НТ для 
кожного члена сім’ї, ретельно очищати прилад після 
кожної процедури та застосовувати однодозові фла-
кони ліків. Розчини для небулізації повинні бути 
стерильними. Для базисної терапії БА може застосо-
вуватися Буфомікс Ізіхейлер, Будесонід Ізіхейлер, 
Формотерол Ізіхейлер («Оріон Фарма»), для ліку-
вання загострень – Небуфлюзон, Небутамол, Деркаст 
(«Юрія-Фарм»). 

Висновки 
1. Використання НТ згідно показань під час пан-

демії COVID-19 дозволено. 
2. В результаті небулізації не утворюється 

вірус-вмісний аерозоль. 
3. При проведенні процедури обов’язковий 

захист медичного персоналу, оскільки при близько-
му контакті під час НТ не зняте питання ризику 
передачі інфекції.

4. Використання НТ в домашніх умовах – вибір, 
що не підлягає сумніву і обговоренню.
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NEBULIZER THERAPY: PECULIARITIES OF ITS USAGE DURING СOVID-19 PANDEMICS 
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Background. Nebulizer therapy (NT) is recommended for the treatment of respiratory diseases by the number of profes-
sional organizations (European Respiratory Society, International Society for Aerosols in Medicine, American Association 
for Respiratory Care, Global Initiative for Asthma (GINA), Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, Irish 
Thoracic Society). Temporary GINA guidelines on the treatment of bronchial asthma (BA) during COVID-19 state that 
the nebulizers can transmit viral particles up to 1 m, which is accompanied by the risk of the infection transmission to 
other patients and medical workers. However, in this document there is no reference, which proves this information. The 
aim. To assess the safety of NT usage during COVID-19 pandemics according to the guidelines and consensus documents.
Materials and methods. Analysis of guidelines and available scientific literature on this topic. Results and discussion. K. 
Tranet al. (2012) on the basis of data on the severe acute respiratory syndrome (SARS) made a conclusion that the sig-
nificant evidence on the risk of virus transmission, associated with nebulizers, is absent. Analysis of the air around the 
patient, who undergoes NT, did not reveal any signs of viral infections with the help of polymerase chain reaction (Wan 
G.H. et al., 2004). So, NT seems to be characterized by the lower risk of infection transmission than other aerosol-gener-
ating procedures, however, generation of viral aerosol is possible in close contact. British thoracic society in its document 
(2020) states that NT does not lead to the formation of virus-containing aerosol, because the aerosol forms in the nebu-
lizer chamber, and not from the patient. Current British guidelines on COVID-19 infection prevention do not list nebuliz-
ers among potential sources of virus transmission. The guidelines of The National Institute for Health and Care Excellence 
(NICE) state that during pandemics it is necessary to continue to use previously administered inhalational corticosteroids, 
because the termination of their usage can increase the risk of BA exacerbation, whereas evidences of the increased risk 
of coronavirus infection on their background are absent. This document recommends to clean inhalation devices thor-
oughly and not to share them with others. With the aim of minimization of risk of medical workers’ infection during NT 
they should use individual protection measures (N95 respirator or face mask, if the respirator is unavailable, eye-protect-
ing goggles, gloves and robe). Doors in the room of NT should be closed. During NT medical personnel should keep the 
safe distance (≥ 1.8 m). For the best protection during NT in the outpatient settings it is reasonable to have individual sets 
for NT for each family member; to clean the devices thoroughly after each procedure and to use one-dose drug containers. 
Solutions for nebulization must be sterile. For the basic therapy of BA one can use Bufomiks Easyhaler, Budesonid 
Easyhaler, Formoterol Easyhaler («Orion Pharma»),  for exacerbations’ treatment – Nebuflyuzon, Nebutamol, Derkast 
(«Yuria-Pharm»). Conclusions. 1. Usage of NT according to the indications is allowed during the COVID-19 pandemics. 
2. Nebulization does not lead to the formation of virus-containing aerosol. 3. During the procedure protective measures 
for the medical workers are obligatory, because the close contact during NT can be accompanied by the risk of the viral 
transmission. 4. Usage of NT at home is a choice, which must not be questioned or discussed.
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