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Nội dung

• Mục đích và cơ sở khoa học của việc đưa 
thuốc vào đường hô hấp bằng liệu pháp khí 
dung

• Đặc điểm khí dung ở trẻ em

• Các loại thiết bị khí dung-ưu, nhược điểm

• Lựa chọn thuốc và dụng cụ khí dung cho trẻ 
em



Mục đích

• Đưa thuốc vào tổ chức phổi với nồng độ cao 
nhờ:
✓Diện tích bề mặt phổi lớn

✓Hàng rào khí-máu mỏng

✓Biểu mô thành mạch cho phép chuyển hóa thuốc 
giai đoạn đầu thấp

✓Enzyme hoạt tính sinh học cao

• Tác dụng nhanh tại phổi

• Tác dụng phụ toàn thân ít
1. Hollinger MA. Respiratory pharmacology and toxology. Philadelphia: WB Saunders 1994
2. 2. Lipward BJ. Pharmacokinertic of inhaled drugs, Br J Clin Phrmacol, 1996:42(6), 697-705



Mục đích

• Các thuốc đưa vào qua đường khí dung nhằm

• Chống co thắt PQ

• Giảm viêm đường hô hấp

• Làm sạch đờm

• Cải thiện dòng máu tới phổi

• Ngăn ngừa và điều trị nhiễm khuẩn 

DiBlasi RM. Clinical Controversies in Aerosol Therapy for Infants and Children. Respir Care.2015 Jun;60(6):894-914; 
discussion 914-6. 



Lịch sử

• 1910: Hít opium điều trị ho
• Hít anticholinergic từ thảo dược và epinephrine 

điều trị hen
• 1946:  khí dung thuốc giãn phế quản, 

corticosteroides, kháng sinh 
• 1970: khí dung kháng sinh trong hồi sức tích cực 

qua thở máy
• 1993: Máy khí dung siêu âm và lưới rung đưa vào 

dùng trong hồi sức tích cực

Dessanges JS.  A history of nebulization . J Aerosol  Med 2001: 14(1) 65-71
Dhanami et al. Critical Care 2016; 20:269



Lợi ích và khó khăn dùng thuốc đường khí dung

Myers TR. The science guiding selection of an aerosol delivery device. Respir Care. 2013 Nov;58(11):1963-73. 

Lợi ích Khó kh

Liều thuốc thấp hơn đường toàn 
thân

Lắng đọng thuốc ở phổi thấp

Tác dụng nhanh hơn đường uống Nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hiệu 
quả và  liều thuốc

Phân phối thuốc trực tiếp Đòi hỏi phối hợp tay-mắt khi dùng 
bình xịt định liều

Ít tác dụng trên toàn thân hơn Bệnh nhân và cả một số thầy 
thuốc thiếu kiến thức khí dung

Không đau và dễ  thực hiện hơn so 
với đường tiêm

Quá nhiều loại thiết bị khác nhau

Cần chuẩn hóa về kỹ thuật



Hiệu quả 
của dùng 

thuốc 
đường 

khí dung 
với liều 
thấp tốt 

hơn 
đường 

toàn thân 
liều cao

Douglas S. Gardenhire et al . A Guide to Aerosol Delivery Devices for Respiratory Therapists, 
4th Edition American Association for Respiratory Care, © 2017



Hệ thống phân phối thuốc khí dung

• Thuốc- liều thuốc – kích thước hạt

– Lắng đọng ở hệ hô hấp

– Hấp thu 

– Chuyển hóa

– Thải trừ 

• Thiết bị khí dung

• Cơ quan đích (bệnh lý hệ hô hấp)



Cơ chế lắng đọng các hạt thuốc



Kích thước 
hạt khí 

dung và vị 
trí lắng 

đọng thuốc 
ở đường 
hô hấp

Douglas S. Gardenhire et al. A Guide to Aerosol Delivery Devices for Respiratory Therapists, 4th Edition 
American Association for Respiratory Care, © 2017 



Chọn thiết bị khí dung

• Kích thước hạt từ 1-5µm đi xuống đường hô 
hấp dưới. 

• Không dùng thiết bị có kích thước hạt >5µm vì 
thuốc lắng đọng ở đường hô hấp trên rồi vào 
toàn thân gây tác dụng phụ

1. DiBlasi RM. Clinical Controversies in Aerosol Therapy for Infants and Children. Respir Care.2015 
Jun;60(6):894-914; discussion 914-6. 

2. Myers TR. The science guiding selection of an aerosol delivery device. Respir Care. 2013 Nov;58(11):1963-73. 



Nội dung

• Mục đích và cơ sở khoa học của việc đưa 
thuốc vào đường hô hấp bằng liệu pháp khí 
dung

• Đặc điểm khí dung ở trẻ em

• Các loại thiết bị khí dung-ưu, nhược điểm

• Lựa chọn thuốc và dụng cụ khí dung cho trẻ 
em



Đặc điểm khí dung ở trẻ em

• Lắng đọng các hạt thuốc khí dung ở trẻ nhỏ ít hơn trẻ 
lớn và người lớn do thời gian hít vào ngắn và sức kháng 
đường hô hấp cao

• Trẻ nhỏ < 4 tuổi (đặc biệt là <18 tháng) lắng đọng thuốc 
ở đường hô hấp trên nhiều hơn đường hô hấp dưới 

• Phân phối thuốc khí dung ở trẻ nhỏ kém vì trẻ thở 
nhanh, không đều, Vt thấp và sức kháng đường hô hấp 
cao do đường thở hẹp

• Tỷ số I/E lớn nên mất thuốc nhiều hơn ở thì thở ra đặc 
biệt khi dùng thiết bị phun thuốc khí dung ở cả 2 thì 
thở vào và ra

DiBlasi RM. Clinical Controversies in Aerosol Therapy for Infants and Children. Respir 
Care.2015 Jun;60(6):894-914; discussion 914-6. 



Đặc điểm khí dung ở trẻ em phụ thuộc vào giải phẫu 
đường hô hấp

• Trẻ nhỏ thở mũi nhiều hơn do kích thước lưỡi lớn tương 
ứng với thể tích miệng nhỏ. Thanh quản, nắp thanh quản 
gần lưỡi hơn

• Lỗ mũi nhỏ, ngắn, vòm họng, thanh quản hẹp, khoảng 
chết giải phẫu lớn hơn người lớn, khiến việc vận chuyển 
thuốc xuống đường hô hấp dưới khó hơn 

• 3% thuốc khí dung vào được đường hô hấp dưới ở trẻ sơ 
sinh

• 1.6–4.4%  ở trẻ nhỏ và

• 10–58%  ở trẻ lớn và người lớn

Cần hiệu chỉnh liều theo cân nặng

ở trẻ em

DiBlasi RM. Respir Care.2015 Jun;60(6):894-914; discussion 914-6. 



Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của hít khí 
dung ở trẻ nhỏ với đường kính hạt >3µm

• Thở mũi

• Thể tích lưu thông nhỏ

• Không nín thở được

• Khó hợp tác

• Mask dễ bị hở

• Quấy khóc

1. Amirav I et al., J Allergy Clin Immunol 2010;125:1206-11
2. DiBlasi RM. Respir Care.2015 Jun;60(6):894-914; discussion 914-6. 



Giảm lắng đọng thuốc ở phổi khi trẻ 
khóc và hít thuốc khí dung

Israel Amirav  et al. Factors that affect the efficacy of inhaled corticosteroidsfor 
infants and young children. J Allergy  Clin Immunol  Vol 125, No 6, p1206-11

Khi khóc

Khi ngủ



Lắng đọng thuốc ở phổi tốt hơn khi dùng thuốc dạng 
khí dung với hạt nhỏ 1-3µm so với hạt lớn >3µm

Israel Amirav  et al. Factors that affect the efficacy of inhaled corticosteroidsfor infants and young children. J 
Allergy  Clin Immunol  Vol 125, No 6, p1206-11



Nội dung

• Mục đích và cơ sở khoa học của việc đưa 
thuốc vào đường hô hấp bằng liệu pháp khí 
dung

• Đặc điểm khí dung ở trẻ em

• Các loại thiết bị khí dung-ưu, nhược điểm

• Lựa chọn thuốc và dụng cụ khí dung cho trẻ 
em



Dụng cụ và thiết bị khí dung

• Bình xịt định liều – MDI
• Bình xịt bột khô
• Máy khí dung
• Thiết bị tiếp nối

– Mask
– Ống ngậm miệng
– Buồng đệm

• Kết hợp trong các thiết bị 
– Thở áp lực dương không xâm (High flow nasal cannula (HFNC) 

low-flow nasal cannula (LFNC; Hudson)
– Máy thở 

• Hệ thống oxygen áp lực



Lắng đọng 
thuốc vào 
đường hô 

hấp trẻ nhỏ 
khi sử dụng 
các loại khí 

dung  

DiBlasi RM. Clinical 
Controversies in 
Aerosol Therapy for 
Infants and Children. 
Respir Care.2015 
Jun;60(6):894-914; 
discussion 914-6. 



Lắng đọng thuốc tại các vị trí của các loại khí dung

Douglas S. Gardenhire et al. A Guide to Aerosol Delivery Devices for Respiratory Therapists, 4th Edition 
American Association for Respiratory Care, © 2017 



Ưu nhược điểm của bình xịt định liều

Myers TR. The science guiding selection of an aerosol delivery device. Respir Care. 2013 Nov;58(11):1963-73. 

Ưu điểm Nhược điểm

Gọn, nhẹ để mang theo Đòi hỏi phối hợp tay-thở

Thuận tiện khi dùng nhiều liều Nhiều động tác (hít vào, nhịn 
thở)

Thời gian dùng ngắn Liều cố định, không thay đổi 
được

Dùng luôn, không cần chuẩn bị 
thuốc

Phản ứng với Propellant

Ít gây nhiễm khuẩn Lắng đọng thuốc ở đường hô hấp 
trên nhiều



Các yếu tố ảnh hưởng đến thao tác sử dụng 
và phân phối thuốc của bình xịt định liều

Myers TR. The science guiding selection of an aerosol delivery device. Respir Care. 
2013 Nov;58(11):1963-73. 

✓Không lắc bình xịt trước khi sử dụng

✓Lưu trữ ở nhiệt độ cao
✓Vấn đề giữ sạch

✓Không nghỉ giữa 2 lần xịt (15-30 giây)
✓Không xịt mồi pMDI theo khuyến nghị của nhà sản 

xuất

✓Kỹ thuật đúng phụ thuộc tuổi 
✓Kỹ thuật thở (hít thở chậm sau xịt và nín thở 10 giây 
sau khi hít)



Ưu nhược điểm của bình xịt định liều với buồng đệm

Myers TR. The science guiding selection of an aerosol delivery device. Respir Care. 2013 Nov;58(11):1963-73. 

Ưu điểm Nhược điểm

Giảm lắng đọng thuốc ở họng 
miệng và mất thuốc ra ngoài

Không tiện lợi vì có thêm buồng 
đệm hơn chỉ dùng pMDI

Tăng lắng đọng thuốc vào đường 
hô hấp dưới từ 2-4 lần hơn so với 
chỉ dùng pMDI đơn thuần

Chi phí mua buồng đệm

Dùng được cho bệnh nhân khó 
thở trong đợt cấp

Cần thay thế buồng đệm

Dùng luôn, không cần chuẩn bị 
thuốc

Có thể sai liều

Kỹ thuật dùng thuốc đơn giản Có thể là nguồn nhiễm khuẩn



Giảm độ tĩnh điện 
trong lòng buồng 

đệm bằng tráng lớp 
tẩy ion làm tăng 
phân phối thuốc

Wildhaber JH. Effect of electrostatic charge, flow, delay and multiple actuations on the in vitro delivery of 
salbutamol from different small volume spacers for infants. Thorax. 1996 Oct;51(10):985-8.



Giảm phân phối thuốc nếu thở chậm sau xịt thuốc 
vào buồng đệm tĩnh điện

Wildhaber JH. Effect of electrostatic charge, flow, delay and multiple actuations on the in vitro delivery of 
salbutamol from different small volume spacers for infants. Thorax. 1996 Oct;51(10):985-8.



Tăng số lần xịt không làm tăng phân phối thuốc vào 
buồng đệm tĩnh điện

Wildhaber JH. Effect of electrostatic charge, flow, delay and multiple actuations on the in vitro delivery of 
salbutamol from different small volume spacers for infants. Thorax. 1996 Oct;51(10):985-8.



Mask không kín làm giảm lượng thuốc lắng đọng ở 

phổi khi dùng pMDI + buồng đệm + mask 

28

Kích thước
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Esposito-Festen JE et al., J Aerosol Med. 2004;17(1):1-6

Lượng thuốc tại phổi với các 
kích thước kẽ hở khác nhau

Lượng thuốc tại phổi so 
với kích thước kẽ hở

➢Hở nhỏ khoảng 0.4 cm2 thì lượng thuốc lắng đọng tại phổi rất nhỏ 



Các loại thuốc bình xịt định liều



Các loại thuốc bình xịt định liều



Ưu nhược điểm của bình hít bột khô

Myers TR. The science guiding selection of an aerosol delivery device. Respir Care. 2013 Nov;58(11):1963-73. 

Ưu điểm Nhược điểm

Nhỏ gọn, dễ mang theo Khó dùng cho trẻ nhỏ và cơn cấp 
vì phụ thuộc dòng khí hít vào (cần 30-
60L/phút)

Có đếm liều được Khó nhớ liều vì có nhiều loại liều (đơn 
liều và đa liều)

Không có propellant (chất độc) Lắng đọng thuốc ở họng miệng nhiều

Dùng hơi thở tự nhiên Nếu bệnh nhân thở ra vào bình xịt gây 
ẩm thuốc và giảm hiệu quả do độ ẩm 
cao

Thời gian chuẩn bị và hít ngắn Nhiều bộ phận phức tạp như: giữ thuốc 
cửa hút gió, ngăn kết tụ và ống ngậm



Các loại bình hít bột khô



Các loại máy khí dung

• Máy Khí dung với thể tích nhỏ-Small-Volume 
Nebulizer (SVN)

– Nén khí

– Siêu âm

– Khí dung lưới

– Khí dung liên tục

– Khí dung phối hợp khí Heliox



Ưu và nhược điểm của máy phun khí dung

Douglas S. Gardenhire et al . A Guide to Aerosol Delivery Devices for Respiratory Therapists, 4th Edition 
American Association for Respiratory Care, © 2017

Ưu điểm Nhược điểm

Khí dung được nhiều loại  dung dịch 
thuốc

Cần thời gian thực hiện dài 5-25 phút

Pha nhiều thuốc cùng lúc nếu không 
tương kỵ

Máy khí dung lớn và cồng kềnh hơn

Chỉ cần bệnh nhân hợp tác ít Cần nguồn điện, pin hoặc khí nén

Dùng được cho trẻ nhỏ, người già, yếu và 
trầm cảm

Thuốc có thể lên mắt khi dùng mask

Có thể điều chỉnh nồng độ thuốc và liều 
lượng

Những người xung quanh có thể hít thuốc 
khi hở nhiều (bác sỹ, người chăm sóc

Dùng được nhiều loại thuốc của các hãng 
và mẫu mã khác nhau

Cần tháo lắp, làm sạch

Không cần phải nhịn thở như khi xịt định 
liều để đạt hiệu quả

Lây nhiễm nếu không tiệt khuẩn tốt



Đặc điểm 3 loại máy phun khí dung phổ biến

35

Máy phun lưới

• Thuốc dạng lỏng được đẩy

qua các lỗ nhỏ trong hệ thống

lưới rung hoặc một tấm lưới
gồm nhiều lỗ nhỏ tạo các hạt
sương li ti

• Dạng: Tạo xung động hoặc

chủ động, tạo tĩnh điện hoặc thụ

động

•Dùng cho thuốc dạng dung 

dịch, ít dùng dạng hỗn dịch

Ari A., Eurasian J Pulmonol 2014;16:1-7

Máy phun siêu âm

• Một nhân tố áp điện tạo

ra xung động với tần số

cao (1-3 MHz) tạo các

hạt sương li ti.

• Dạng: thể tích lớn, thể

tích nhỏ

• Không dùng cho thuốc 

dạng hỗn dịch như 

Budezonide

Máy phun khí nén

• Áp suất 2-10 L/phút dẫn

thuốc từ cốc thuốc qua 

một ống nhỏ để tạo thành

các hạt sương li ti.

• Dạng: chuẩn (với ống

dẫn có gợn sóng), với 

một túi đựng.

• Dùng được cho tất cả các 

loại thuốc



Tính năng phân phối thuốc của máy khí 
dung JN với MN và dụng cụ tiếp nối ở trẻ em

Ari A, de Andrade AD et al. Performance Comparisons of Jet and Mesh Nebulizers Using Different Interfaces in 
Simulated Spontaneously Breathing Adults and Children. J Aerosol Med Pulm Drug Deliv. 2015 Aug;28(4):281-9. 



Tính năng 
phân phối 
thuốc của 
máy khí 

dung JN với 
MN và dụng 
cụ tiếp nối 
giữa người 
lớn và trẻ 

nhỏ

Ari A, de Andrade AD et al.  Performance Comparisons of Jet and Mesh Nebulizers Using Different Interfaces in 
Simulated Spontaneously Breathing Adults and Children. J Aerosol Med Pulm Drug Deliv. 2015 Aug;28(4):281-9. 

Phân phối thuốc vào phổi ở trẻ 
nhỏ ít hơn nhiều so với người lớn



Tính năng phân phối thuốc của máy khí dung JN với 
MN và dụng cụ tiếp nối giữa người lớn và trẻ em

• Hiệu quả phân phối thuốc của JN kém hơn MN

• Phân phối thuốc tốt hơn khi dùng ống ngậm hoặc mask 
có van hơn là mask thường

• Lắng đọng thuốc ở phổi người lớn nhiều hơn trẻ em

Ari A, de Andrade AD et al. Performance Comparisons of Jet and Mesh Nebulizers Using Different Interfaces in 
Simulated Spontaneously Breathing Adults and Children. J Aerosol Med Pulm Drug Deliv. 2015 Aug;28(4):281-9. 



Phân 
phối 

thuốc 
của 4 
loại 

máy khí 
dung 

khí nén

A: Thuốc phun liên tục cả 2 
thì thở vào và

B: Van 1 chiều giúp BN hít thuốc 
nhiều ở thì thở vào nhờ túi dự trữ

C: Gồm 2 van 1 chiều giúp ngăn 
thuốc ra môi trường ngoài

D: thuốc chỉ phân phối ở thì thở 
vào nhờ nút đóng mở

Rẻ 
nhất

Đắt 
nhất

Douglas S. Gardenhire 
et al . A Guide to 
Aerosol Delivery 
Devices for Respiratory 
Therapists, 4th Edition 
American Association 
for Respiratory Care, © 
2017



Hiệu quả phân phối thuốc của các máy khí dung 
và thiết bị tiếp nối ở sơ sinh và trẻ em

BACKGROUND:  Different types of nebulizers, interfaces, and flow rates are used to deliver aerosolized medications to 
children. The purpose of this study was to determine the effect of nebulizer type, delivery interface, and flow rate on 
aerosol drug delivery to spontaneously breathing pediatric and infant lung models.

METHODOLOGY:  A teaching mannequin was attached to a sinusoidal pump via a collecting filter at the bronchi to simulate 
a spontaneously breathing child (Vt: 250 mL, RR: 20 bpm and Ti: 1 second) and infant (Vt = 100 mL, RR = 30 bpm, Ti: 
0.7 seconds). Albuterol sulfate was nebulized with jet (Misty Max 10; Cardinal Health) and mesh (Aerogen Solo; 
Aerogen) nebulizers using a low-flow nasal cannula (LFNC; Hudson), a high-flow nasal cannula (HFNC; Fisher & Paykel), 
face mask (FM; Hudson), and mouthpiece (MP; Cardinal Health). While all interfaces were used in the pediatric study, 
only LFNC, HFNC, and FM were tested in the infant study. The mesh nebulizer was tested at 2, 4, and 6 L/min with 
LFNC, 4 and 6 L/min with HFNC, and 6 L/min with FM and MP. The jet nebulizer was operated at 6 and 8 L/min with FM 
and 6 L/min with LFNC, HFNC, and MP (n = 5). The drug was eluted from the filter and analyzed by spectrophotometry. 
Factorial analysis of variance and post hoc comparisons were used for data analysis. 

RESULTS:  Delivery efficiency of mesh nebulizers is two to fourfold more than jet nebulizers used with HFNC, FM, and MP. 
No statistical difference was found between jet and mesh nebulizers used with LFNC in infants (P = .643) and pediatrics 
(P = .255). Aerosol delivery with MP was the best compared to other interfaces used in pediatrics (P < .05). As the 
second-best interface in aerosol drug delivery, the delivery efficiency of FM was greater than HFNC (P = .0001) and 
LFNC (P = .0001). Increasing flow rate with LFNC and HFNC decreased aerosol delivery with the mesh nebulizer in both 
infants and pediatrics.

CONCLUSION:  The type of nebulizer, delivery interface, and flow rate used in the treatment of children affect aerosol drug 
delivery.

Ari A. Effect of nebulizer type, delivery interface, and flow rate on aerosol drug delivery to spontaneously breathing 
pediatric and infant lung models. Pediatr Pulmonol. 2019 Jul 16. doi: 10.1002/ppul.24449. 
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✓Hiệu quả phân phối thuốc của máy MN cao hơn 2-4 lần so với máy 
JM khi dùng với canulla mũi dòng cao (HFNC), mask và ống ngậm
✓Không khác nhau giữa 2 máy MN và JM khi dùng với canulla mũi 
dòng thấp (LFNC)
✓Trẻ lớn dùng ống ngậm là tốt nhất
✓Mask tốt hơn so với HFNC và LFNC
✓Tăng tốc độ dòng ở cả HFNC và LFNC đều làm giảm phân phối thuốc



Các lỗi kỹ thuật sử dụng Phun khí dung so với pMDI + 

buồng đệm khi hướng dẫn cho người chăm sóc trẻ 1-6 tuổi

42

Welch, M. J et al.  (2010). Evaluation of inhaler device technique in caregivers of young children with asthma. 
Pediatric, Allergy, Immunology, and Pulmonology, 23(2), 113-120.
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Nội dung

• Mục đích và cơ sở khoa học của việc đưa 
thuốc vào đường hô hấp bằng liệu pháp khí 
dung

• Đặc điểm khí dung ở trẻ em

• Các loại thiết bị khí dung-ưu, nhược điểm

• Lựa chọn thuốc và dụng cụ khí dung cho trẻ 
em



Các thuốc dùng khí dung hiện nay 

• Giãn phế quản tác dụng nhanh

• Giãn phế quản tác dụng kéo dài

• Corticosteroides

• Thuốc long đờm (N-Acetylcysteine, nước muối 
ưu trương

• Phối hợp cortisosteroides+LABA

• Kháng sinh 

• Kháng virus…



So sánh hiệu suất, tính năng các dụng 
cụ khí dung



Hướng dẫn sử dụng thiết bị khí dung theo tuổi

Ari A, Restrepo RD, American Association for Respiratory Care. Aerosol delivery device selection for 
spontaneously breathing patients: 2012.  Respir Care.2012 Apr;57(4):613-26. 



Cách chọn lựa dụng cụ khí dung ở trẻ em

Đồng thuận hội hô hấp nhi 2019



Khuyến cáo lựa chọn dụng cụ khí dung cho 

trẻ dưới 5 tuổi – GINA 2019

48

Global Initiative for asthma. Global strategy for asthma management and prevention, 2019. 

Available from: www.ginasthma.org Accessed on June 2019

Tuổi Dụng cụ ưa thích Thay thế

0-3 tuổi
Bình xịt định liều + 

buồng đệm + mask
Khí dung với mask

4–5 tuổi

Bình xịt định liều + 

buồng đệm + ống

ngậm

Bình xịt định liều + buồng 

đệm + mask

Hoặc

Khí dung với mask hoặc 

ống ngậm

http://www.ginasthma.org/


Chọn thiết bị khí dung với từng loại thuốc

Ari A, Restrepo RD, American Association for Respiratory Care. Aerosol delivery device selection for 
spontaneously breathing patients: 2012.  Respir Care.2012 Apr;57(4):613-26. 



Phòng ngừa các nguy cơ tai biến

Hội hô hấp nhi. Đồng thuận khí dung điều trị bệnh hô hấp trẻ em 2019



Các tình huống tai biến và cách xử trí

Hội hô hấp nhi. Đồng thuận khí dung điều trị bệnh hô hấp trẻ em 2019



Kết luận

• Mục đích liệu pháp khí dung là đưa trực tiếp 
vào phổi, tác dụng nhanh, ít tác dụng phụ 
toàn thân

• Đặc điểm khí dung ở trẻ em

• Ba loại thiết bị khí dung và ưu, nhược điểm 
của mỗi loại

• Lựa chọn thuốc và dụng cụ khí dung phù hợp 
cho trẻ em 



Nguyễn Tiến 
Dũng

Trần Anh Tuấn
Hội hô hấp nhi và Hội 

phổi Việt nam 

Website 
www.cipp-meeting.org

http://www.cipp-meeting.org/

