
ציאניד, שאיפת עשן, כוויות
COוהרעלת 

ארזואןדוראל : מאת



?מה הטיפול רגע אחרי כוויה

האם תמיד לתת חמצן בשאיפת  
?עשן

?CO? איך נזהה הרעלת ציאניד

?כמה נוזלים לתת



תוכן עניינים

נתונים

כללי

גורמים

סכנות

הערכה וחישובים

טיפול

סיכום וחידון



נתונים
2700מאושפזים בשנה בארץ מכוויות

אש-מבוגרים

(מכוון20%)מנוזלים -ילדים

 דקות מוות מכוויה עקב אש3כל



אש

נוזל

כימית

שמש

קרינה

התחשמלות

גורמים









80ר"מ2-ג אז"ק

דק-ילד\לקשיש

לזכר עבה מנקבה

האיבר הגדול בגוף

העור



:אפידרמיס
עשירית דרמיס

20mm\1עפעף 
מ"מ1עקב 



יומיים-תוך יום:

3תהיה 2דרגה 

כי בהטריה  

מגלים גלד לבן

הערכה מדויקת:

 48תוךH





סכנות



הלם

כשל 
נשימתי

זיהום

נלחם  -טראומהמוות עקב כוויה
נרדם-כוויה



זיהום





טיפול?

 ובדרג
?השטח



עוד סכנות

8היפוולמיהH(מעצוראין+הרחבה )

אלסטיות

מפרקים

הקאות-התרחבות קיבה

 ע"חהיקפית



הערכה



  דרגה

%

  מיקום

גיל

רקע

טראומה



מלבין בלחיצה

יכול להלבין

לא מלבין בלחיצה

(2-הכאב מגיע מ)



 4דרגה:

שריר

עצם

שומן

איברים פנימיים



החלמה שבוע

(ללא צלקת)

 שבועות3החלמה

(אולי צלקת)

החלמה חודשים...

(תהיה צלקת)



100: סיכויי הישרדות

+%(גיל)פחות 













לא שולל... גם כשתקין

לקויהדיסטליתפרפוזיה

קושי במדידה 
מדויקת



התרחבות חזה

מתקשה

מתכווץ

מתבצק

עירנות





טיפול



בדיליילא 

15כ "בד, 12-18







:תשובה למה אסור קרח





חוםמוליך+ע"ח







הסרת 
ביגוד

אך אם  
?דבוק



כאב





10%



?כמה נוזלים

 2,3,4אם דרגה

שקול עירוי10%ומעל 



איזוטוני  קריסטלואידי

רופא ילדים, ר אלקסיס הרטמן"ד

 לילדים חולי חמצת-30שנות ה

 לביקרבונט כמו בECF

אסור באותו ווריד עם דם-Caקרישה

מה 

?מכיל

:הרטמן





Ci for D5W?

 ילדיםD5LR

גליקוגן

500-ב' פלק







חצי שעה ראשונה-כ"בד

מניעת המשך זיהום

הפחתת בכאב

מבודד

קירור

א"כב



*גזה לחה בכוויה

'ובמפשעה וכו



משחה  
VS

קרם



  תערובת
החומר 

הפעיל רק 
בבסיס  

שומני



 וברשותו קרם1אם דרגה

?למרוח



זיהום, לחות, קירור

אנטיביוטי, כאב



שכיחות כיום?





מתי עירוי?

 סלייןכמה?

לחבוש?

BLSBLS



מתי עירוי?

 סלייןכמה?

לחבוש?

לשטוף?

ALS ALS



שאיפת  
עשן

...חשוב משך חשיפה

אבק כימיקלי, תוצאת בעירה לא שלמה-עשן*





מי בין הנפגעים ביותר?



גורם המוות

המרכזי בשריפות-

שאיפת עשן וגזים

.  רעילים

כשל נשימתי.



תצוגה תוך ימים

  ואז מוות תאים במערכת
הנשימה

קשה  פנאומוניה

כשל נשימתי





עירנות

קריטי להשגיח על נתיב האוויר:

 דקות30-60עלול להיחסם מבצקת תוך



?face to face

או

רגילה?



PHTLSטיפ 

 טובוסכיצד קיבוע
?בפרצוף שנכווה



650-800

'טמפ
שריפה בבית



 ושיער 121רבע שעה ב
אפור נהפך לבלונד 

 כיצד ניתן לדעת אם
נרצח או מת  

?משאיפת עשן



מקרר ביעילות עד שיגיע למיתרי הקול 



שאפת אוויר יבש בטמפ  '
300  ?

 עד שיגיע 50יקורר לכדי
לטרכיאה

קיטור\פרט לאדים חמים



 למסיכתהקשרN95?

Filtering Face Piece 3

לא להשתמש מתחת

חמצן17%ל 

לא להשתמש כאשר

IDLHריכוז המזהמים 

 על פרצוףאין להשתמש

מגולחלא 

רק למקומות פתוחים



מה יציגו

בהאזנה צפצופים

שיעול

דיספנאה



 פיח

אין קול\צרידות

בלבול

אגיטציה

רוק מפוחם

שיער חרוך\גבות



חמצון-שמור בקרטון

חנקן-אוויר



פחמן חד  
חמצני

ריח, טעם, ללא צבע



 גזCO מבעירה לא שלמה

 ענייה בO2 ,חלל סגור

דליפת גז ביתית ,COma

אוורור המקום



?האם מיתוס

שפתי דובדבן...



50%חוסר...

20%קטלני באנמי\COPD

אפיניות
להמוגלובין





בדיקה 
בבית  
חולים

COHB %:

0-5תקין

5-10קל

10-30בינוני

50מוות , קשה



200-240פי אפיניות



ג"ק30מעל 

FiO2=30%

קפנוVSאינהלציה 

140 LPM

50psi…4bar
15 lpm o2





IQ



ציאניד
ציאנוקיט1)

תיוסולפטסודיום 2)



לחץ דם נמוך
דופק גבוה

פרכוס
חוסר הכרה

קוסמאול
סיפור מקרה
הפרעות קצב

הקאות
ואז דועךאדרנרגי

בהריון•

?לתת

?מה יחשיד לציאניד

:משריפת•

,פלסטיק

פוליאורטן



מבוגר:

5דקות15, גרם

ילד:

70ג"ק\ג"מ

 דקות15במשך

25mg\cc

 3כלומרcc\kg





בילדיםציאנוקיט



נדנד, נענע, טלטל

או הפוך

למשך דקה+

 6סילוק מהדםd

הרטמן\סליין\d5w

FDA approved

ואם הזלפת לשווא?



  באותו ווריד עם סודיום
=או דופמיןתיוסולפט

גבישיםיווצרו

הזלף במהלך הפינוי

הזלף בהקדם: בהחייאה



מבוגר:

12.5 דקות10גרם במשך

ילד:

400דקות10ג במשך "ק\ג"מ

100mg\1cc

 4כלומרcc\kg



מתי חמצן?

נשמיות...

אינהלציה

ALS ALS



באטןהמטף 

 ג"ק2.26משקל חומר הכיבוי

כבד... עזבו? משקל המטף

אפילו  , דלק, נוזל, נייר, עצים, זבל
ציוד חשמלי



שלנוהמטף 

 ללחוץ ולרסס כאשר עומד

מטר מהאש2.5במרחק 

 20אם הותז על העור אז לשטוף
. דקות במים

 מומלץ לחבושdust respirator

בזמן השימוש  



באטןהמטף 

בדיקה כל שנה: תחזוקה

Presurized with nitrogen to 
195PSI

 מעלות49עד פלוס 54מינוס

 585נבחן עדPSI

מיוצר בקנדה



מטף תחנה

חשמל, נוזלים, מוצקים

3מטר מרחק מהאש



מטף תחנה

 ג כשמלא"ק8.8משקל החומר...

17BARלחץ עבודה



מטף תחנה

חשמל, נוזלים, מוצקים

3מטר מרחק מהאש



מטף תחנה

חשמל, נוזלים, מוצקים

3מטר מרחק מהאש



?עמוקVSשטחי -טרום בית חולים



חידון

פעולה רגע אחרי הכוויה  ?

 כוויה בתינוקחישוב שטח?

חמצן בשאיפת עשן? נוזלים בכוויות?

עיניים? נוזלית? כוויה כימית יבשה?



המשיכו  
להציל חיים

 ארזואןדוראל
0506325688


