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Τι είναι η μικρο-λαρυγγο-βρογχοσκόπηση; 

Η μικρο-λαρυγγο-βρογχοσκόπηση είναι μία εξέταση 
που μας επιτρέπει να δούμε τον αεραγωγό του 
παιδιού σας (λάρυγγας και βρόγχοι) χρησιμοποιώντας 
ένα μικρό ενδοσκόπιο. 

Γιατί το παιδί μου πρέπει να κάνει αυτήν την 
εξέταση; 

Σε γενικές γραμμές, εάν το παιδί σας έχει 
αναπνευστικά προβλήματα η μικρο-λαρυγγο-
βρογχοσκόπηση θα μας βοηθήσει να βρούμε την 
αιτία. 

Πριν από τη μικρο-λαρυγγο-βρογχοσκόπηση  

Το παιδί σας δε θα πρέπει να έχει φάει ή πιει τίποτα 
για λίγες ώρες πριν την εξέταση. Είναι σημαντικό να 
ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες αλλιώς η εξέταση του 
παιδιού σας μπορεί να  καθυστερήσει ή να ακυρωθεί. 

Θα  σας εξηγήσουμε τη διαδικασία με περισσότερες 
λεπτομέρειες, και θα συζητήσουμε μαζί σας 
οποιεσδήποτε ανησυχίες μπορεί να έχετε. Τέλος θα 
πρέπει να υπογράψετε μία δήλωση συγκατάθεσης για 
τη διενέργεια της εξέτασης. 

Ο αναισθησιολόγος θα επικοινωνήσει μαζί σας ή θα 
σας επισκεφθεί την ημέρα της εξέτασης  για να σας 
εξηγήσει σχετικά με την αναισθησία. Εάν το παιδί σας 
έχει οποιοδήποτε ιατρικό πρόβλημα όπως οι 
αλλεργίες, παρακαλείσθε να μας ενημερώσετε. 

Περίπου μισή ώρα πριν το παιδί σας πάει στο 
χειρουργείο θα του χορηγηθεί ένα προφάρμακο το 
οποίο στεγνώνει κάθε έκκριση του στόματος, 
επιτρέποντας στον αναισθησιολόγο και εμάς να δούμε 
τον  αεραγωγό του παιδιού σας με μεγαλύτερη 
σαφήνεια. Αυτό μπορεί να δοθεί και σαν μια ένεση. 

Τι περιλαμβάνει η εξέταση; 

Το παιδί σας θα υποβληθεί στη μικρο-λαρυγγο-
βρογχοσκόπηση υπό γενική αναισθησία. Μετά την 
γενική αναισθησία που θα δοθεί , ο λάρυγγας του 
παιδιού σας θα ψεκαστεί με ένα τοπικό αναισθητικό 
και θα εισάγουμε το ενδοσκόπιο στον αεραγωγό του 
παιδιού σας μέσα από το στόμα. Τώρα μπορούμε να 
δούμε τον λάρυγγα και τους βρόγχους του παιδιού 
σας. 

Τι άλλο μπορεί να γίνει κατά την μικρο-λαρυγγο-
βρογχοσκόπηση; 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να ζητήσουμε την 
άδειά σας για να πραγματοποιήσουμε κάποια 
χειρουργική επέμβαση χρησιμοποιώντας ένα λέιζερ ή 
ενδοσκοπικά εργαλεία κατά τη στιγμή της μικρο-
λαρυγγο-βρογχοσκόπησης για να διορθώσουμε την 
αιτία της αναπνευστικής δυσχέρειας του παιδιού σας. 
Καμία επέμβαση δεν θα γίνει χωρίς τη συγκατάθεσή 
σας. 

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι της  μικρο-λαρυγγο-
βρογχοσκόπησης; 

Κάθε αναισθητικό ενέχει τον κίνδυνο επιπλοκών, αλλά 
αυτό είναι μικρό. Ο αναισθησιολόγος του παιδιού σας 
είναι ένας πολύ έμπειρος γιατρός ο οποίος έχει 
εκπαιδευτεί να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε πρόβλημα 
μπορεί να προκύψει. Μετά από τη γενική αναισθησία 
κάποια παιδιά μπορεί να αισθάνονται άρρωστα ή να 
κάνουν εμετό. Μπορεί επίσης να έχουν πονοκέφαλο, 
πόνο στο λαιμό ή να αισθάνονται ζαλάδα. Αυτές οι 
ανεπιθύμητες ενέργειες είναι συνήθως μικρής 
διάρκειας και όχι σοβαρές. 

Υπάρχει ένας πολύ μικρός κίνδυνος το ενδοσκόπιο να 
βλάψει τον αεραγωγό του παιδιού σας. Υπάρχει 
επίσης ένας μικρός κίνδυνος μόλυνσης μετά την 

επέμβαση, και το παιδί σας μπορεί να λάβει 
προφυλακτικά αντιβίωση. 

Υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις  εκτός από την μικρο-
λαρυγγο-βρογχοσκόπηση; 

Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές άλλες 
εξετάσεις για να δούμε τι συμβαίνει στο λάρυγγα ή 
τους βρόγχους (π.χ. αξονική τομογραφία κ.α.), με τη 
μικρο-λαρυγγο-βρογχοσκόπηση μπορούμε να έχουμε 
μια πληρέστερη εικόνα του παιδιού σας. 

Μετά τη μικρο-λαρυγγο-βρογχοσκόπηση 

Το παιδί σας θα είναι σε θέση να ανανήψει από την 
εξέταση στην κλινική. Μπορεί να έχει πονόλαιμο μετά 
την εξέταση και μπορεί να του συνταγογραφήσουμε 
παρακεταμόλη. Θα σας δούμε αργότερα μέσα στην 
ίδια μέρα για να σας πούμε αυτό που διαπιστώθηκε 
κατά την εξέταση. 

Το παιδί σας δεν θα είναι σε θέση να φάει ή να πιει 
οτιδήποτε για τρεις ώρες μετά την επέμβαση. Το παιδί 
σας θα είναι σε θέση να γυρίσει σπίτι την επόμενη 
ημέρα. 

Λόγω του αναισθητικού το παιδί σας μπορεί να 
αισθάνεται κουρασμένο και λίγο αδέξιο για περίπου 
24 ώρες μετά την επέμβαση. Μην το αφήσετε χωρίς 
παρακολούθηση ή να κάνει κάτι που μπορεί να 
οδηγήσει σε πτώση. 

Το παιδί σας θα είναι σε θέση να επιστρέψει στο 
σχολείο μέσα σε μια εβδομάδα, όταν θα αισθάνεται 
περισσότερο άνετα. 

Εάν το παιδί σας εμφανίσει πυρετό, επικοινωνήστε 
μαζί μας. 


