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      Η χρήση στεροειδών ενδοτυμπανικά ενδείκνυται σε ασθενείς  
      με αιφνίδια βαρηκοΐα που δεν μπορούν να ανεχθούν την 
       συστηματική χορήγηση στεροειδών, που πάσχουν από  
      σακχαρώδη διαβήτη, σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς ή  
      σε ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται στην συστηματική  
      θεραπεία.

Η ενδοτυμπανική έκχυση στεροειδών/Γενταμυκίνης μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί στην 
αντιμετώπιση της νόσου Meniere.  

Ενδοτυμπανικά
Τα κύρια οφέλη από την ενδοτυμπανική χορήγηση στεροειδών έχουν ως εξής
• είναι εντελώς ανώδυνη
• υψηλή συγκέντρωση της δραστικής ουσίας μπορεί  απευθείας στο πάσχον αυτί
• σε αντίθεση με την συστημική χορήγηση, η τοπική έγχυση στεροειδών επιλέγει το
   πάσχον αυτί   
• σπάνιες παρενέργειες ή επιπλοκές
• απαιτείται μόνο η εφαρμογή ενός τοπικού αναισθητικού
• καλή συμμόρφωση των ασθενών στην θεραπεία

Τα κύρια μειονεκτήματα που σχετίζονται με την τοπική έγχυση στεροειδών είναι η έλλειψη 
δεδομένων στην βιβλιογραφία που να αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της 
υπεροχής του παρόντος έναντι της θεραπείας με συστηματική χορήγηση στεροειδών. 
Οι επιπλοκές της τεχνικής αυτής είναι σπάνιες και περιλαμβάνουν ωταλγία, αίσθημα 
τοπικού καύσου, διάτρησης τυμπανικής μεμβράνης και ίλιγγο  που διαρκεί μερικά λεπτά 
και ακολούθως υποχωρεί.

Τεχνική
Για την έγχυση χρησιμοποιούμε 0,4 ml dexamethazone των 8mg/2ml σε 5 συνεδρίες εντός 
μιας περιόδου 15 ημερών. Ο ασθενής τοποθετείται σε ύπτια θέση. Βάζουμε τοπικό 
αναισθητικό (0,1 ml κρέμα Emla στο οπίσθιο κάτω τεταρτημόριο του τυμπανικού υμένα 
για χρονικό διάστημα από 10 έως 15 λεπτά η φαινόλη και στην συνέχεια αφαιρείται με 
αναρρόφηση με την βοήθεια του ωτομικροσκοπίου. Για την διατυμπανική έγχυση 
χρησιμοποιείται σύριγγα 1 ml φυματίνης και σπονδυλική βελόνα μεγέθους 25 G και στη 
συνέχεια διαχέονται περίπου 0,4 ml διαλύματος Dexamethazone. Η διείσδυση γίνεται στο 
επίπεδο του κάτω οπίσθιου τεταρτημορίου της τυμπανικής μεμβράνης. Μετά την έγχυση, 
ο ασθενής καλείται να κρατήσει το κεφάλι του σε γωνία 45 μοιρών προς το υγιές αυτί και 
να αποφευχθεί η κατάποση. Ο ασθενής παραμένει στη θέση αυτή για περίπου 20 λεπτά.
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