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nia. Mieszanina oddechowa podawana pacjento‑
wi zostaje nawilżona oraz ogrzana do wybranej 
przez lekarza temperatury, co istotnie zwiększa 
komfort chorego, poprawia oczyszczanie dróg od‑
dechowych z zalegającej wydzieliny oraz ogranicza 
wysychanie błony śluzowej i związane z tym ryzy‑
ko podrażnienia, powstawania nadżerek i owrzo‑
dzeń oraz krwawień. HFNOT prowadzi także do 
zmniejszenia anatomicznej przestrzeni martwej 
oraz wypłukiwania dwutlenku węgla z górnych 
dróg oddechowych, co zmniejsza pracę oddychania 
i zwiększa efektywność wentylacji.

Sprzęt

Stosowanie HFNOT wymaga specjalistycznego 
sprzętu, składającego się z  mieszalnika tlenu, 
generatora przepływu gazów oraz systemu ich 
ogrzewania i nawilżania. Do wyposażenia nale‑
żą ponadto jednorazowego użytku systemy rur, 
dwukanałowe kaniule donosowe (dostępne w kil‑
ku rozmiarach; ewentualnie wraz ze specjalnie za‑
projektowanymi przejściówkami umożliwiającymi 
stosowanie HFNOT u pacjentów z tracheostomią) 
oraz zbiornik na płyn służący do nawilżania mie‑
szaniny oddechowej. HFNOT jest zatem metodą 

Wstęp

Wysokoprzepływowa tlenoterapia donosowa 
(HFNOT) to stosunkowo nowa, bo stosowana 
od około 10 lat metoda suplementacji tlenu u cho‑
rych z niewydolnością oddechową. Oferuje kilka 
znaczących korzyści, których nie daje klasyczna 
tlenoterapia bierna z użyciem kaniul donosowych 
(tzw. wąsów tlenowych), masek prostych, masek 
z dyszami Venturiego czy masek z workiem re‑
zerwuarowym.

Korzyści fizjologiczne

Aparatura do  HFNOT pozwala uzyskać duże 
(do 60 l/min) przepływy w kaniulach donosowych 
oraz precyzyjnie ustawić duże stężenie tlenu 
w mieszaninie wdychanych gazów (stężenie tle‑
nu w mieszaninie oddechowej [FiO2] może sięgać 
100%). Tak duży przepływ wiąże się z  kolejną 
istotną zaletą tej metody – generowaniem stałe‑
go dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych 
(CPAP), które dodatkowo wspomaga leczenie 
niewydolności oddechowej dzięki utrzymywaniu 
drożności dróg oddechowych, rekrutacji pęcherzy‑
ków płucnych oraz zmniejszeniu pracy oddycha‑
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nia wysokowydajne źródło tlenu, do czego wystarczy 
zwykły dren. Ogromne znaczenie ma tu odpowiedni 
reduktor, ponieważ uzyskiwanie wysokiego FiO2 
wymaga bardzo dużego przepływu tlenu ze źró‑
dła, do czego nie wystarczają starsze modele tych 
urządzeń. Do uzyskania FiO2 90% przy przepływie 
60 l/min konieczny jest przepływ tlenu ze źródła 
wynoszący około 55 l/min. Jeżeli w takiej sytuacji 
zastosuje się klasyczny reduktor z maksymalnym 
przepływem około 17 l/min, można liczyć na uzy‑

znacznie bardziej kosztowną niż klasyczna tleno‑
terapia bierna, co ogranicza możliwości jej stoso‑
wania w gorzej finansowanych ośrodkach (ryc. 1). 

Wskazania

Wskazania do stosowania HFNOT stopniowo ewo‑
luują. Najszerzej metodę tę wykorzystuje się u cho‑
rych z hipoksemiczną niewydolnością oddechową. 
W  praktyce klinicznej wskazaniem do  zastoso‑
wania HFNOT jest stwierdzenie w  gazometrii 
krwi tętniczej ciśnienia parcjalnego tlenu (PaO2) 
<60 mm Hg. Wyniki badań naukowych sugerują 
także skuteczność HFNOT w zapobieganiu ponow‑
nej intubacji zarówno w warunkach oddziału in‑
tensywnej terapii, jak i sali pooperacyjnej. Obecnie 
trwają badania kliniczne z randomizacją mające 
na celu ocenę skuteczności HFNOT w hipokse‑
miczno‑hiperkapnicznej niewydolności oddechowej.

Przeciwwskazania

Głównym przeciwwskazaniem do zastosowania 
HFNOT jest obecność wskazań do intubacji do‑
tchawiczej pacjenta. Liczne badania naukowe 
jednoznacznie dokumentują pogorszenie wyników 
leczenia wskutek opóźnienia intubacji. Jeżeli za‑
tem pomimo stosowania HFNOT obserwujemy 
stałe pogarszanie się stanu chorego (spadki wy‑
sycenia tlenem hemoglobiny krwi tętniczej mie‑
rzone za pomocą pulsoksymetru [SpO2], narasta‑
nie hiperkapnii, utrzymujące się lub narastające 
przyśpieszenie oddechu, pogarszanie się stanu 
świadomości), konieczne może się okazać wezwa‑
nie zespołu wczesnego reagowania (ZWR, jeżeli 
jest dostępny w szpitalu) lub niezbędna będzie 
konsultacja anestezjologiczna w celu oceny wska‑
zań do intubacji dotchawiczej. Warto podkreślić, 
że zbyt mała pojemność standardowych butli tle‑
nowych uniemożliwia transport pacjenta podczas 
stosowania HFNOT.

Jak stosować HFNOT

W pierwszej kolejności należy podłączyć do główne‑
go urządzenia zbiornik na płyn oraz układ rur i ka‑
niul. Następnie do zbiornika na płyn podłącza się 
worek z 500 ml wody do wstrzykiwań, a do urządze‑

Ryc. 1. Dostępne na polskim rynku urządzenia do HFNOT (zdjęcia udostępnione przez firmy 
Fisher&Paykel [A] Healthcare i Dutchmed [B])

A

B
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2) temperatury mieszaniny oddechowej  – za‑
zwyczaj istnieje możliwość wyboru w zakre‑
sie 31–37°C; parametr ten nie ma większego 
wpływu na skuteczność terapii, ma natomiast 
istotne znaczenie z punktu widzenia komfortu 
pacjenta (należy ustalić z chorym, czy ustawio‑
na temperatura nie jest zbyt wysoka)

3) przepływu mieszaniny oddechowej i FiO2 – zwy‑
kle możliwe jest ustawienie przepływu między 
10 a 60 l/min, przy czym sugeruje się, by roz‑
poczynać od większych wartości (np. 40 lub 
50 l/min). Uzyskane FiO2 (aktualna wartość 
tego parametru jest widoczna na ekranie urzą‑
dzenia) jest pochodną 2 parametrów: przepły‑
wu ustawionego na reduktorze przy źródle tle‑

skanie FiO2 około 40%, co jest niewystarczające 
u chorego z ciężką hipoksemiczną niewydolnością 
oddechową. W takiej sytuacji zwiększenie FiO2 
można uzyskać, zmniejszając przepływ generowa‑
ny przez urządzenie, co zmniejsza rozcieńczenie‑
tlenu dostarczanego ze źródła. Niestety w takiej 
sytuacji tracimy w dużej mierze jedną z głównych 
zalet HFNOT, czyli CPAP.

Stosowanie HFNOT jest stosunkowo proste, 
szczególnie w porównaniu z  inwazyjną i niein‑
wazyjną wentylacją mechaniczną (ryc. 2). Rolą 
lekarza jest odpowiednie dobranie 3 paramentrów:
1) rozmiaru kaniul – w celu minimalizacji prze‑

cieków, a przez to zwiększenia skuteczności 
leczenia oraz poprawy komfortu pacjenta

SpO2 w zakresie docelowymSpO2 > wartości docelowej SpO2 < wartości docelowej
zwiększenie częstotliwości oddechów

utrzymanie obecnych ustawieńjeżeli chcemy utrzymać CPAP i zmniejszyć FiO2 
→ zmniejszenie przepływu tlenu na reduktorze

jeżeli chcemy zmniejszyć CPAP i FiO2 → 
zmniejszenie przepływu na urządzeniu ORAZ 

na reduktorze

jeżeli chcemy zwiększyć CPAP i utrzymać FiO2 → 
zwiększenie przepływu na urządzeniu oraz 

na reduktorze
jeżeli chcemy utrzymać obecny CPAP oraz 

zwiększyć FiO2 → zwiększenie przepływu tlenu 
na reduktorze

jeżeli CPAP ma dla nas drugorzędne znaczenie, 
a chcemy zwiększyć FiO2 → zmniejszenie przepływu 

na urządzeniu

monitorowanie SpO2 oraz częstotliwości oddechów

dalsze monitorowanie SpO2 
i częstotliwości oddechów

w razie narastania częstotliwości oddechów, hiperkapnii, występowania uporczywej 
hipoksemii mimo stosowania maksymalnych przepływów tlenu i pogorszenia stanu 

świadomości pacjenta należy wezwać ZWR lub konsultującego anestezjologa w celu oceny 
wskazań do wentylacji mechanicznej płuc nieinwazyjnej lub inwazyjnej i przeniesienia 

chorego na oddział intensywnej terapii

CPAP – stałe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych, FiO2 – stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej, HFNOT – wysokoprzepływowa tlenoterapia donosowa, 
PaO2 – ciśnienie parcjalne tlenu, SpO2 – wysycenie tlenem hemoglobiny krwi tętniczej mierzone pulsoksymetrem, ZWR – zespół wczesnego reagowania

dobranie odpowiedniego rozmiaru kaniul i nastawienie 
temperatury oraz przepływów:

 – temperatura 37°C
 – na reduktorze 20 l/min
 – na urządzeniu 40 l/min

co odpowiada FiO2 = 60%

 – chory z hipoksemiczną niewydolnością oddechową
 – PaO2 <60 mm Hg w gazometrii krwi tętniczej

Ryc. 2. Schemat stosowania wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej
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Monitorowanie skuteczności 
HFNOT

Monitorowanie skuteczności HFNOT, poza oceną 
komfortu związanego z nastawioną temperaturą 
mieszaniny oddechowej, w zasadzie nie różni się 
od monitorowania skuteczności konwencjonalnej 
tlenoterapii biernej. Należy regularnie oceniać:
1) częstotliwość oddechów – zwolnienie oddycha‑

nia świadczy o skuteczności leczenia, a przy‑
śpieszenie zwykle jest oznaką pogarszania się 
stanu chorego

2) SpO2 – u pacjentów bez hiperkapnii lub cech 
kompensacji metabolicznej hiperkapnii (pCO2 
<45 mm Hg oraz prawidłowe stężenie HCO3

–  ) 
docelowo powinno wynosić 92–96%, a u cho‑
rych z hiperkapnią (pCO2 ≥45 mm Hg) lub ce‑
chami świadczącymi o jej kompensacji (HCO3

–  
>27 mmol/l) – 88–92%. Ta druga grupa wymaga 
kontroli pod kątem ewentualnego narastania 
hiperkapnii za pomocą kapnografii przezskórnej 
lub kontrolnej gazometrii krwi tętniczej, które 

nu oraz przepływu ustawionego na aparaturze 
HFNOT. Należy mieć świadomość, że zwięk‑
szający się przepływ w urządzeniu HFNOT 
powoduje „rozcieńczanie” tlenu, a tym samym 
zmniejsza FiO2. Jeśli przepływ w reduktorze 
ustawimy na przykład na 20 l/min, a na urzą‑
dzeniu na 40  l/min, możemy się spodziewać 
FiO2 około 60%. Gdy w takiej sytuacji obserwu‑
jemy zbyt małe SpO2 i chcemy zwiększyć FiO2, 
możemy to zrobić na dwa sposoby  – zmniej‑
szając przepływ w urządzeniu (zmniejszamy 
wówczas rozcieńczenie tlenu) lub zwiększając 
przepływ w reduktorze (zwiększamy zawartość 
tlenu w mieszaninie oddechowej). Oczywiście 
w sytuacji, w której duże znaczenie ma utrzy‑
manie CPAP, preferowany będzie drugi sposób. 
Analogicznie, jeżeli zależy nam na zwiększeniu 
CPAP przez zwiększenie przepływu na urzą‑
dzeniu, musimy równocześnie zwiększyć prze‑
pływ na reduktorze w celu utrzymania pożąda‑
nej wartości FiO2.
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Przypadek kliniczny

76‑letniego mężczyznę z nadciśnieniem tętniczym, 
cukrzycą typu 2, chorobą niedokrwienną serca 
oraz przewlekłą niewydolnością serca z zachowa‑
ną frakcją wyrzutową lewej komory w wywiadzie 
przeniesiono ze szpitalnego oddziału ratunkowe‑
go na oddział wewnętrzny, na którym pracujesz. 
Na  podstawie obrazu radiologicznego (rozległe 
zmiany naciekowo‑niedodmowe w polu dolnym 
płuca lewego na radiogramie), objawów (kaszel, 
duszność, ból o charakterze opłucnowym), tempe‑
ratury ciała (38,8°C) oraz wyników badania przed‑
miotowego (trzeszczenia i ściszenie szmerów odde‑
chowych nad dolnymi polami płucnymi po stronie 
lewej) i badań laboratoryjnych (zwiększone stęże‑
nie białka C‑reaktywnego) rozpoznano pozaszpi‑
talne zapalenie płuc. Przy przyjęciu na oddział 
chory był w stanie ogólnym średnim – niewydolny 
oddechowo (SpO2 82% podczas tlenoterapii biernej 
przez kaniule donosowe z przepływem 4 l/min, czę‑
stotliwość oddechów 30/min), wydolny krążeniowo 
(ciśnienie tętnicze 130/80 mm Hg, częstotliwość 
rytmu serca 95/min, czas powrotu kapilarnego 2 s), 
bez zaburzeń stanu świadomości (15 pkt w skali 
Glasgow).

 ► Pytanie 1

Jakie badanie laboratoryjne należy wykonać 
u pacjenta z podejrzeniem niewydolności 
oddechowej?

Złotym standardem rozpoznawania niewydolności 
oddechowej jest gazometria krwi tętniczej. Krew 
należy pobrać z  tętnicy promieniowej. U opisy‑
wanego chorego uzyskano następujący wynik: 
pH 7,51, pCO2 32 mm Hg, pO2 46 mm Hg, HCO3

–  
24 mmol/l, stężenie mleczanu 1,4 mmol/l. Roz‑
poznano hipoksemiczną niewydolność oddechową 
z zasadowicą oddechową, związaną z hipokapnią 
w następstwie hiperwentylacji, i ustalono docelo‑
wą wartość SpO2 na 92–96%. Postanawiasz za‑
stosować u pacjenta HFNOT.

umożliwiają ocenę wskazań do wdrożenia niein‑
wazyjnej lub inwazyjnej wentylacji mechanicznej.

3) stan świadomości pacjenta – pogarszanie się 
stanu świadomości chorego, ocenianego za po‑
mocą skali Glasgow może świadczyć o nasilaniu 
się hipoksemii lub narastaniu hiperkapnii.
W razie narastania częstotliwości oddechów, 

hiperkapnii, występowania uporczywej hipokse‑
mii pomimo podawaniu tlenu w maksymalnym 
stężeniu i z maksymalnym przepływem miesza‑
niny oddechowej, a także gdy stan świadomości 
chorego się pogarsza, należy wezwać ZWR lub 
konsultującego anestezjologa w celu oceny wska‑
zań do nieinwazyjnej lub inwazyjnej wentylacji 
mechanicznej płuc i przeniesienia chorego na od‑
dział intensywnej terapii.

Stosowanie HFNOT u chorych 
na COVID‑19

W wytycznych Surviving Sepsis Campaign doty‑
czących leczenia krytycznie chorych na COVID‑19 
(przedstawionych w nr. 4/2020 „Medycyny Prak-
tycznej” – przyp. red.) sugeruje się stosowanie tleno‑
terapii biernej, jeśli SpO2 wynosi <92% (zalecenie 
słabe/niska jakość danych) oraz zaleca się włącza‑
nie tlenoterapii biernej przy SpO2 <90% (zalecenie 
silne/umiarkowana jakość danych). Auto rzy wy‑
tycznych sugerują, by HFNOT stosować u chorych 
z COVID‑19 i hipoksemią utrzymującą się pomimo 
stosowania konwencjonalnej tlenoterapii biernej 
(zalecenie słabe/niska jakość danych) oraz by w tej 
grupie pacjentów preferować stosowanie HFNOT 
zamiast nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej. 
U chorych, u których stosuje się HFNOT, zaleca 
się ścisłe monitorowanie wydolności oddechowej 
oraz wczesną intubację w razie narastania nie‑
wydolności oddechowej. Podkreśla się również, 
że podczas HFNOT powstaje aerozol, co się wiąże 
z ryzykiem transmisji wirusa, dlatego personel 
medyczny musi mieć założone odpowiednie środki 
ochrony indywidualnej, a chory powinien – jeśli 
to możliwe – przebywać w pomieszczeniu z pod‑
ciśnieniem. Niektórzy eksperci zalecają również, 
by rozpoczynać HFNOT od stosunkowo małych 
przepływów (15–30 l/min) w celu minimalizacji 
wytwarzania aerozolu.
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 ► Pytanie 4

Na jakie objawy należy teraz zwrócić uwagę?

Chory nadal wymaga ścisłego monitorowania wy‑
dolności oddechowej. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na SpO2 (wartość docelowa 92–96%), czę‑
stotliwość oddechów (przyśpieszenie oddychania 
może świadczyć o narastaniu niewydolności odde‑
chowej) oraz stan świadomości (pogorszenie może 
świadczyć o narastającej hipoksemii lub hiperkap‑
nii – jeśli masz wątpliwości, wykonaj kontrolną ga‑
zometrię krwi tętniczej!). W razie nasilania się nie‑
wydolności oddechowej może się okazać konieczne 
wezwanie ZWR lub konsultującego anestezjologa 
w celu oceny wskazań do intubacji dotchawiczej 
i wentylacji mechanicznej płuc. Uwaga: opóźnianie 
intubacji pogarsza rokowanie pacjenta!
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 ► Pytanie 2

Jakich ustawień użyjesz na początku? Na ja-
kiej podstawie będziesz podejmował decyzje 
o ich modyfikacji?

Używając miarki dostarczonej przez producenta 
urządzenia do HFNOT, wybierasz dla chorego 
kaniulę w odpowiednim rozmiarze (w opisywa‑
nym przypadku M), następnie ustawiasz prze‑
pływ na reduktorze (20 l/min) oraz na urządzeniu 
(40 l/min) – FiO2 na ekranie urządzenia wynosi 
59%. Temperaturę mieszaniny oddechowej usta‑
lasz na 37°C. Skuteczność zastosowanej terapii 
oceniasz, monitorując SpO2, częstotliwość odde‑
chów i stan świadomości chorego.

Po podłączeniu HFNOT chory oddycha wolniej 
(22/min), SpO2 się poprawia (89%), stan świado‑
mości chorego pozostaje prawidłowy (15 pkt w ska‑
li Glasgow). Pacjent twierdzi, że powietrze poda‑
wane przez urządzenie jest dla niego za ciepłe.

 ► Pytanie 3

Czy pacjent wymaga modyfikacji ustawień 
urządzenia?

Monitorowane parametry częściowo się poprawiły, 
lecz nadal nie są optymalne. W tej sytuacji naj‑
lepszym rozwiązaniem jest zwiększenie przepły‑
wu mieszaniny oddechowej zarówno na urządze‑
niu (np. do 50 l/min, co zwiększy wygenerowany 
CPAP), jak i na reduktorze (aby doszło do zwięk‑
szenia FiO2, którego wartość jest wyświetlana 
na ekranie monitora, np. do 70%). Jeżeli twoim 
zdaniem CPAP ma w tym przypadku drugorzędne 
znaczenie, wystarczy zwiększyć przepływ tlenu 
na reduktorze, tak by zaobserwować adekwatne 
zwiększenie FiO2 na ekranie urządzenia. Z uwagi 
na złą tolerancję temperatury podawanego powie‑
trza wskazane jest jej obniżenie do 34°C.

Po wprowadzeniu zmian w ustawieniach urzą‑
dzenia SpO2 zwiększyło się do 93%, a częstotli‑
wość oddechów zmniejszała się do 16/min. Chory 
dob rze znosi temperaturę mieszaniny oddechowej. 
W  kontrolnej gazometrii krwi tętniczej stwier‑
dzasz: pH 7,45, pCO2 36 mm Hg, pO2 65 mm Hg, 
HCO3

–  24 mmol/l, stężenie mleczanu 1,3 mmol/l.


