
 
 
 

 אגף רפואה

  מס': חוזר חוזרים והוראות שעה

 82.28.22 מתאריך   רפואה :שם אגף/אזור

השימוש בהתקן למתן שם החוזר: 
 נזאליות.-תרופות תוך

 עמודים 4 מתוך 2 עמוד מס'

 
 אגף רפואה

 תשע"ב–טבת–'א 
 2211, דצמבר 28 

 
 אל:

 רשימת תפוצה

 
 :  נזאליות.-השימוש בהתקן למתן תרופות תוךהנדון

 
 

 כללי
 

נדרשים לעיתים קרובות לתת תרופות בטכניקה פראנטראלית )שלא  EMSצוותי  .1

 לצורך השגת אפקט מהיר. –דרך הפה( 

2. :  קיימות מס' טכניקות מקובלות למתן תרופות פראנטראליות 

  התקנת עירוי ומתן תרופהIV .  )הטכניקה המועדפת(

  התקנתIO  במצבי חרום, ובהיעדר יכולת להתקין(line . )  ורידי

  הזרקת תרופהIM  .  )בעדיפות נמוכה עקב השפעה איטית יחסית(

בשנים האחרונות פותחה טכניקה חדשה למתן תרופות פראנטראליות = הזרקה  .3

(  כלי דם.(. ספיגת התרופה מתרחשת דרך רירית האף העשירה בIntranasalלאף 

נופלת ביעילותה ממתן  .4 זו פשוטה לביצוע, ואינה  מחקרים רבים הראו שטכניקה 

זו מוגבל למס' -תרופות בטכניקה תוך ורידית. נכון להיום השימוש בטכניקה 

 כפי שיפורט מטה. –תרופות מצומצם 

אגף הרפואה במד"א, בסיוע ההנהלה וגורמי מטה נוספים, סיים בימים אלה  .5

נאזאלית לכל -תוךחלוקת התקן להזרקת תרופות בטכניקה תהליך של רכישה ו

. ALSרכבי ה   בארגון

6. .  ההנחיה הרצ"ב מפרטת את האינדיקציות ואופן השימוש בהתקן

 

 פירוט
 

 נאזאלית :-תרופות שניתן לתת בטכניקה תוך .2

 : מידאזולאם )דורמיקום( .א

  ניתן להתקין  –אינדיקציה פרכוס מתמשך )סטאטוס אפילפטיקוס( ולא 

 עירוי בשל טונוס השרירים המוגבר.



 
 
 

 אגף רפואה

  מס': חוזר חוזרים והוראות שעה

 82.28.22 מתאריך   רפואה :שם אגף/אזור

השימוש בהתקן למתן שם החוזר: 
 נזאליות.-תרופות תוך

 עמודים 4 מתוך 8 עמוד מס'

 

  10 –מינון מבוגרים mg. 

  ן  .mg 10 –. מקסימום למנה mg/kg 0.2 –ילדים בתינוקות ומינו

  במידת הצורך. –דקות  12ניתן לחזור על המנה לאחר 

: .ב  ) )נרקאן  נלוקסון 

  ירידה במצב ההכרה, דיכוי  –אינדיקציה( חשד להרעלת אופיאטים 

ניתן להתקין עירוי בשל בעיה במציאת  נשימתי, אישונים צרים( ולא 

 .גישה ורידית

  ן   .mg 2 – , תינוקות וילדיםמבוגריםמינו

  במידת הצורך. –דקות  12ניתן לחזור על המנה לאחר 

: .ג  פנטאניל )בקרוב !!( 

  דרגה  –אינדיקציה( ומעלה בסולם כאב( וקיים  7טיפול בכאב חזק 

 קושי בהתקנת עירוי תוך ורידי.

 2 – , תינוקות וילדיםמינון מבוגרים mcg/kg = 200. מקסימום למנה 

mcg. 

 דקות במידת הצורך. 12-15תן לחזור על המנה לאחר ני 

 

 

 : אופן השימוש בהתקן .8

בהתאם למינון הנדרש  – סמ"ק 5או  2יש לשאוב את התרופה לתוך מזרק של  .א

 (.סמ"ק מהתרופה יישארו בתוך ההתקן 2.1 )יש לקחת בחשבון כי

 כמתואר באיור מטה. –לאחר מכן יש להרכיב את ההתקן ע"ג פיית המזרק  .ב

)מניעת התזה של -להתמגן באמצעות מסיכת פהיש  .ג אף ומשקף מגן לעיניים 

 התרופה ופגיעה במטפל(.

 מחצית מנפחיש להחדיר את המזרק המחובר להתקן לתוך הנחיר, ולהזריק  .ד

.  האת המחצית השניי התרסיס )בדומה לספריי נזאלי המשמש לטיפול בנזלת(

 יש להזריק באותה שיטה לנחיר השני.

ניתן לתת בכל נחיר = נפח התמיסה המ .ה  סמ"ק. 1קסימאלי אותו 

 

  



 
 
 

 אגף רפואה

  מס': חוזר חוזרים והוראות שעה

 82.28.22 מתאריך   רפואה :שם אגף/אזור

השימוש בהתקן למתן שם החוזר: 
 נזאליות.-תרופות תוך

 עמודים 4 מתוך 3 עמוד מס'

 

ו .3 : תהתווי  נגד 

 

)דימום מרירית אין להשתמש בהתקן אצל מטופלים הסובלים מאפיסטקסיס  .א

.  האף(

ניכר )הפרעה לספיגת  .ב אין להשתמש בהתקן בילדים הסובלים מגודש נזאלי 

.  התרופה(

 

 ,בברכה

 

 , מגן"ר רפי סטרוגוד   רמי מילר, תמ"ג  

 מנהל אגף רפואה   פאראמדיק ראשי  

 

 

 

 העתקים:

 מנכ"ל

     מטה

   מרחביםמנהלי 

 מטה אגף רפואה

  מוקד רפואי

 

  



 
 
 

 אגף רפואה

 

 שימוש בהתקן תוך נזאלי להזרקת תרופות –נספח 

 

 

 

 

 
 

 

 


