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Obiective:
Indicații  pentru traheostomie la adulți și copii:

1. Corp străin în laringe, care provoacă stenoza  acută momentană.

2. Stenoza acută în  caz de edema laringelui, în caz combustii sau alergii.

3. Stenoză în caz de pericondrită traumatică  ( crup fals)                                                                      

4. Stenoză provocată de laringită infraglotică a laringelui.

5. Stenoză subacută în caz de difterie (crup difteric)      

6. Stenoză cronică, provocată de tumori  benigne sau maligne.

Soluția:

Avantaje:

Domeniul de aplicare:

Implementare:

 Evitarea complicaţiilor postoperatorii (lezarea nervului recurent, hipoparatiroidismul, supurarea 

plăgii).

 Reducerea timpului de spitalizare.

 Micşorarea termenului de tratament postoperator inclusiv şi cel analgezic.

 Beneficiu în cost al tratamentului cancerului tiroidian.

Sarcinile:

Brevet de invenție

MD 1559 Y( BOPI nr.7 din 

31.07.2021)

Invenția reiesă în cadrul proiectului: Programul de Stat

„Chirurgia modernă personalizată în diagnosticul și tratamentul complex al tumorilor la copii”
cu cifrul 2080009.8007.06 Conducătorul proiectului prof. universitar Gh. Țîbîrnă

Dispozitiv și metodă de traheostomie la copii

Autorii: Gh. Țîbîrnă, E. Gudumac, S. Railean, J. Bernic, A. Țîbîrnă, N. Lisița,   E. Tofan,
L. Danilov, P. Ababii, A. Spinei, E. Porosencov, Gh. Mânăscurtă, D. Ursu

Fig.1 Superioară –

disecarea traheei mai 

sus de istmul glandei 

Fig.2 Medie –

disecarea traheei 

după rezecția 

istmului

Fig.3 Traheostomia 

inferioară – disecarea 

traheei inferior de istmul 

tiroidian

Dispozitiv pentru fixarea traheei în timpul traheostomiei la copii în diverse variante.

Argumentarea propunerei noului dispozitiv . 

1. Menționăm că pentru ficsarea traheei se folosește dispozitivul unident. 

2. Folosind acest dispozitiv la copii se traumează grav trahee în momentul deschiderii luminul ei. 

3. Aceasta se întâmplă din cauza, că scheletul traheei la copii nu este complet dezvoltat. Pentru a evita traumarea traheei la 

copii în timpul traneostomiei noi propunem să fie folosit un nou dispozitiv bident cu lungimea de 1 cm.

4. La copii intervenția chirurgicală   (traheostomia) se efectuează sub anestezia generală.

Metoda tipică de aplicare a traheostomiei la adulți și copii este următoarea:

Poziția bolnavului trebuie să fie retroflexat. Incizia (fig.1) cu lungimea de 5-6 cm se efectuează pe linia 

mediană a gâtului, începând de la tuberculul cartilajului tiroidian până la incizura jugulară. Se efectuează 

disecarea dermei, a țesutului adipos subcutanat și fascia cervicală superficială. Sub ea se vizualizează vena 

cervicală mediană, care se dă la o parte sau se rezectează după ligariturarea ei. (fig.2)

Fig.3 Fig. 3 Imaginea schematică a orificiului traheostomic în formă de ferestruică 
rotundă, obținut prin disecarea peretelui anterior al traheei : 1 - cartilajul cricoidian; 
2 – lobul stâng al glandei tiroide ; 3 – excizia fragmentului peretelui anterior al 
traheei ( cu rezecția inelelor 3-4); 4 – istmul glandei tiroide

Fig.2 Disecarea linia albă a gâtului

Se vizualizează „linia albă a gâtului”, care se formează la concreșterea fasciilor doi și trei. Se efectuează disecarea acestei 

linii, mușchii se deplasează lateral cu depărtătoarele. Se vizualizează cartilajul cricoidian și istmul glandei tiroidei, situat

inferior. Ligamentul fascial, care fixează istmul de cartilajul cricoidian se rezectează perpendicular și se vizualizează 2-3 

inele traheale. Se oprește hemorajia, istmul se deplasează inferior și un depărtător ascuțit se înfige în ligamentul crico-

traheal. Cu vârful ascuțit al bisturiului se perforează traheea la o adâncime până la 1 cm și cu o mișcare rapidă se 

secționează de jos în sus 2-3 inele traheale (fig.3).

Fig.1 Incizia pelii pe linia 

mediană gâtului cu lungimea 

5-6 cm

În incizură se introduce și se deschide dilatatorul pentru traheostomie, numit dilatatorul Trousseau (Труссо). Pacientul 
trebuie să expectoreze sputa prin tuse sau aceasta se absoarbe cu electroaspiratorul. Dacă canula va trebui să fie 
folosită timp mai îndelungat marginile traheei se suturează  cu marginile plăgii. Canula se apropie de marginile inciziei 
astfel ca scutula (щиток!) inițial să se afle în sagital, după care pe măsura întrării tubului în trahee să ocupe o poziție 
frontală, venind în contact cu pielea suprafeței anterioare a gâtului.(fig. 4)

Fig. 4 Întroducerea canulei în orificiul traheostomic

Metoda nouă care propusă de noi constă în:

În timpul efectuării traheostomiei la copii pentru profilaxiea traumatizării scheletului traheei noi 

propunem un dispozitiv bident special pentru ficsarea traheei.

A perfecta metoda de traheostomie la copii; a elabora indicație și contra indicații pentru aplicarea 

trhiostomiei la copii.

Particularitățile traheostomiei la copii

Traheostomiea la copii trebuie efectuată exclusiv sub anestezie generală. Efectuând traheostomia mediană se recomandă ca 

incizia să fie efectuată cât mai aproape de istmul glandei tiroide, fără a-l rezecta, pentru că la o incizie mai joasă ea se va 

coborâ retrosternal, când pacientul va apleca capul. În așa cazuri se poate dezvolta pneumotoraxul sau pneumomediatinum. 

La copii în trahee nu se face ferestruică, pentru ca traheea ulterior să nu se deformeze.

Nu se recomandă a aplica la copii traheodilatatorul Trousseau. Canulele, aplicate la copii trebuie să fie din plastic.

Operația traheostomiei la copii trebuie finalizată prin suturarea pereților traheei cu pielea, aplicând câte 2 suturi în ambele 

părți. Acest procedeu face mai larg orificiul traheostomic și facilitează atât introducerea canulei, cât și extragerea ei.

În rezeltatul împlementării dispozitivului bidont se obține:
1. Siguranța intraoperatorie; 
2. vizualizarea țesuturilor moi și a traheei; 
3. profilactica traumatizării istmului glandei tiroide;
4. sinecostul mic al operațiilor;
5. timpul de spitalizarea se reduce(3-4 zile)
6. tratament minimal postoperator, inclusiv cu analgezice;
7. complicații postoperatorii minimale.

Medicina umană, Laboratorul științific ”Chirurgia tumori cap și gît” al IMSP Institul Oncologic din R. 

Moldova, Spitalul Clinic Republican, Spitalul N3, Catedrele de profil a USMF ”Nicolae Testemițanu”,

Catedra de Chirurgie Pediatrică „N. Georgiu”, Catedra OMF, URL 

Ca obiectiv pentru profilaxi traumatizării scheletului traheei folosind dispozitivul bident, ca o metodă relativ 

nouă, are ca scop micșorarea sindromului algic postooperator,  rezultatelor operarației de traheostomie, 

micșorarea termenului de spitalizare a copilului în timpul interventiei chirurgicale.

Prioritățile traheostomiei la copii, propuse de noi.
Propunem efectuare la copii a traheostomiei în varianta mediană și inferioară.
Linia exciziei inelelor traheale trebue să fie efectuată în direcția sagitală (nu horizontal).
Pentru fixarea troheei recomondăm folosirea dispozitivului bident, propus de noi.
Pentru prevenirea complicației inflamatorii propunem ca inainte de intubarea traheei trebue să fie 
suturați pereței traheei cu pielea , aplecând câte două suturi din ambele părți.
Recomandăm aplicarea la copii a canulilor cu tuburi din plastic.

Prezentăm caz clinic
Laringele la adulți și la copii                            Edemul mucoasei traheei la adulți și la   copii

Prezentarea etapelor traheostomiei la copii cu folosirea dispozitivului bident, propus de noi. 

Fig.1  Incizia cu lungimea de 5-6 cm. Se 
efectuează pe linia mediană a gâtului, 
începând de la tuberculul carilajului
tiroidian până la icizura jugulară.             

Fig.2 Mușchii se deplăsează lateral cu 
depărtătorul. Se vizualizează cartilajul 
cricoidian și istmul glandei                            
tiroide situate inferior. Ligamentul 
fascial, care fixează istmul de cartilajul 
cricoidian, se rezectează perpendicular, 
după care se văd 2-3 inele traheale. 

Fig.3 Înainte de a deschide lumenul traheei, 
ficsăm cu dispozitivul de fixare  bidental în 
regiunea cartilajului cricoidian.Ficsarea 
traheei se efectuează  sagital de jos în sus . 
La copii nu se face ferestruică pentru ca să 
nu se deformeze ulterior traheea

Fig. 4 Se aplică câte 2-3 suturi în 
ambele părți . Acest procedeu  permite 
lărgirea orificiului traheostomic și 
facilitează atât întroducerea canulei, 
cât și extragerea ei. 

Fig.5 Moment după intubarea traheei

cu canula traheostomică.

Aspectul exterior al pacientului cu vizualizarea tumorii care 
afectează regiunea cervicală superioară și mentoniene, 
țesuturile moi al planșeului bucal și limbii

Caz clinic  (Pacientul N., 9 ani)

Afectarea limbii clinic și țesuturile moi de tumoare, 
limfangiom local răspândit

Pacientul la 3 luni după tratament, actul 

de glutiție revenit complect. 

Echipa de chirurgi Gh. Țîbîrnă, 

S. Railean 

Fig.1 După intubație 
vizualizarea limbii cu
ulcerație

Fig.2 Accesul extern
spre tumoare

Fig.3 Macropreparat tumoare de 
10 cm în diametru. Morfologic
Limfohemangiom gigant

Fig.1Perioada postoperatorie pacientul
cu sonda nutritivă și traheostomie.

Suturarea plăgii

Fig.1  Plaga
postoperatorie


