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?אז מה נעשה היום

:חלקים3ההשתלמות מחולקת ל , כמו כל דבר•

.פרוצדורות ומכשור ייחודי, ן"באטהסבר כללי על צורת העבודה -הרצאות פרונטאליות1.

:  חלוקה לתחנות תרגול בפועל-תחנות עבודה2.

(.לוקאס)' ומעסה אוטו( קורפולס)הכרה ותפעול מוניטור דפיברילטור -א

.הכרת ציוד עזר+ הכנה ומהילת תרופות , שאיבה-וגישה ורידיתפרמקולוגייה-ב

.CPAPחיבור , קפנומטרייה, אינטובצייה, מנשם-נתיב אוויר והנשמה-ג

(.קודים-מגה)תרחישים מדמי מציאות -ד

.מבחן מסכם3.



?על מה נדבר בהרצאות

 עשה ואל תעשה"צורת עבודה וכללי , ן"באטנהלי עבודה."

 אמבולנס רגילVsאמבולנס טיפול נמרץ.

 לא נספיק להתייחס -12פק -בלייפלמרות שאתם עלולים להיתקל גם )הכרת מוניטור דפיברילטור

. תפעול של הדברים העיקריים והחשובים-(תזכרו שיש לכם פער, אליו

 תפעול-(לוקאס)הכרת מעסה אוטומטי.

מה שאנחנו צריכים לשטח, ממש בקטנה-פרמקולוגיה וגישה ורידית  .

חיבור , אוטומטימנשםתפעול בסיסי של -נתיב אוויר והנשמהCPAP ,ו אינטובצייהLMA.





?איך זה עובד להם כל כך טוב

.כל אחד יודע בדיוק מה התפקיד שלו•

.שלובתחוםומיומןמקצועןאחדכל•

.עבודה בתאום ובשיתוף פעולה•



ן"באטנהלי עבודה 

היחידהוא.הפאראמדיק=ן"באט.אחדצוותראשרקיש,רגילבאמבולנסכמו:צוותראש•
ולאחראליופוניםשאלהבכל,לעשותמהלצוותהוראותנותןהוא,משפחה/החולהעםשמדבר

אפשראי-אחרתפשוט,שחצנותמתוךלאממשזה.אותומעדכנים-טיפולאובדיקהביצוע
.לעבוד

לשיקולנתוןלא)מקרהלכללרדתחייביםשאיתוציודיש,רגילבאמבולנסכמו:ל"פקציוד•
.נישאחמצן,החייאה/אמבותיק,תרופותתיק,מוניטור:דברים4מורידיםתמידן"באט.(דעת

ראשלהחלטתבהתאם)מסויימיםבמקרים,לעילהמפורטים4לבנוסף:חריגים-ל"פקציוד•
חבישהתיק,גבלוח/צווארון,אוטומטימעסה,לידה'ער)נוסףציודעםלכתובתנרד-(הצוות

ואינולאמבולנססמוךהפצועכאשרדרכיםבתאונת-לדוגמא)מסויימיםבמקרים,מנגד.('וכו
.בתוכהולטפללניידתהנפגעאתלהכניסיעדיףאלאכלוםלהורידלאינחההצוותראש(לכוד



המשך-נהלי עבודה

החייאהתיק-נהג/חובש,ומוניטורתרופותתיק-פאראמדיק:בציודחלוקהישנהבעקרון?מהסוחבמי•

לאזהמהפאראמדיקיםלרבים,זאתלמרות.לצורךבהתאםאחרדברכלאוכיסא-נוסף,נישאוחמצן

.משמרתבתחילתאישיציפיותתאוםלעשותחשובלכן.חשוב

איך.המיטהעל-נוחהנגישותעם,(דחופיםפחות)מסוימיםבמקרים.בידיים-כ"בד?ציודסוחביםאיך•

.והכתובתהמקרהלאופיבהתאםמחליטהפאראמדיק?יודעים

.התנועהבמהלךיפולשלאבצורהומאובטחקבועבסדרמסודר-המיטהעלציוד•





"אל תעשה-עשה"

מנחה בביצוע  והפאראמדיקבמידה . י מי שהוסמך לכך"ביצוע כל פרוצדורה תבוצע רק ע•

באחריותך לציין בפניו -(ר"מעי "שאיבת תרופות ע-כדגומת)פרוצדורה שאינה בסמכותך 

.שהפרוצדורה הזו אינה בסמכותך

גם טיפול ברמת , למרות זאת. ן"באטמותרות -המותרות באמבולנס רגילBLSכלל הפרוצדורות •

BLS הפאראמדיקיבוצע רק לאחר הנחיית.

,באופן כללי•

.מותרים לכולם-קפנומטר/ פלסאוקסימטר/ ד "ל/ ג "אק/ חיבור מוניטור *

.ן"אטחובש מסייע / י חובש בכיר "רק ע-שאיבת תרופות*

.פאראמדיקמשתלם / פאראמדיקי "רק ע-פרוצדורות מתקדמות*



...האויב שלנו-"משתלמים"
.  בואו נעשה סדר במושג הכללי הזה

יש , יש שלב בו הוא מתמקד בביצוע פרוצדורות בסיסיות. תלוי בשלב: פאראמדיקמשתלם במהלך לימודי 1.

ויש  , יש שלב בו הוא מתמקד באנמנזה וקביעת טיפול, שלב בו הוא מתמקד בביצוע פרוצדורות מתקדמות

. שלב בו הוא מתמקד בניהול הצוות והטיפול

תלוי  -גם כאן(: ן"אטמורשה -ALSהסמכה כראש צוות / משמרת כשירות )כפאראמדיקמשתלם שהוסמך 2.

ויש שלב בו הוא  , (בנוסף לנהגפאראמדיקים2" )איש צוות שלישי"יש שלב בו הוא מתפקד כ. בשלב

.חונך-ותיקפאראמדיקכאשר הנהג הוא כפאראמדיקמתפקד 

?חוסר הבנה/ איך מתמודדים עם כל הבלגאן הזה ומונעים אי נעימויות 

.מדברים

.וודאו שאתם מבינים מי מוגדר ראש הצוות ומה תפקיד כל אחד-כחלק מתאום הציפיות בתחילת משמרת



אמבולנס טיפול נמרץVsאמבולנס רגיל 

פאראמדיק-ראש צוות* חובש בכיר                                                           / חובש -ראש צוות* 

ר"מע/חובש , משתלם, נהג/חובש, פאראמדיק-צוות* רים"מע, חובש-צוות* 

מתקדם-ציוד* בסיסי                                                                                    -ציוד* 



טיפול בכתובת וטיפול בניידת

במתן מרבית -מסויימיםבמקרים (. לא פצוע, חולה)קיימת יכולת לייצב חולה -ן"באט, בשונה מאמבולנס רגיל•

.הטיפול שעתיד לקבל בחדר המיון

:הנגזרת מכך היא כפולה•

מ  "לעצור במהלך הפינוי ע/ לעיתים הצוות יפעיל שיקול דעת לא להתחיל פינוי , במקרים אלו-דחיפות פינוי1.

הרדמה וביצוע  , טיפול בהפרעת קצב-לדוגמא)להעניק בניידת את הטיפול אותו יקבל החולה בחדר המיון 

(.אינטובצייה

ניידת מוגבהת וגדולה  )הן ברמת מרחב העבודה , סביבת העבודה צריכה להיות מתאימה-סביבת עבודה2.

.והן ברמת ארגון הציוד( יותר



, לכן

. כל הציוד קיים בצורה כפולהכמעט 

, טיפול מחוץ לניידתבזמן -בתיקים
.טיפול בתוך הניידתבזמן -בתאים

למעט ציוד שלא קיים בתאים , להוציא ציוד מהתיקים/ אין לפתוח תיקים -בזמן טיפול בתוך הניידת!!! חשוב

(. 'וכומנשם, גלוקומטר)
.על הפרדה זו מסייעת מאוד ביצירת סביבת עבודה נוחה לטיפולהקפדה 

לפני  )במקרה של צורך בהשלמת ציוד לאחר טיפול , לכן. הכוננות הינה קודם כל של התיקים, למרות זאת

התיקים מזוודים  , תמיד. משלימים לתאים-וכאשר מגיעים לתחנה, משלימים מהתאים לתיקים-(הגעה לתחנה
.ומוכנים לקריאה הבאה

!לא בתיק, היא חסרה בתאים-אם חסרה אמפולת אדרנלין



!לתכלסמתקדמים ? סבבה

העיקר.קצרהלהדגמהבמקביל,החשובהציודעלבזריזותעובריםאנחנו.תירגעו-קטנההקדמה•

.בתחנות,מעטעודזהאתתשלימו-כפתורכלרואיםלאאתםאםגםאז.התרגולתחנותזה

תוותרו,בזהתתרכזו.שלוהמרכזיהתפעולואת,והחשובהעיקריהציודאתלהכירהיאהמטרה•

.לזהגםתתקדמו-בעיקרשתשלטואחרי.לדעתאמוריםלאשאתםודבריםפינותעלמראש



CORPULS



(הצבעים האלו לא סתם)מאפיינים עיקריים 

מוניטור  •

12LEADSג "אק•

('חצי אוטו/ ידני )דפיברילטור •

קיצוב חיצוני•

פלסאוקסימטר•

((NIBPלחץ דם לא פולשני •

קפנוגרף/ קפנומטר•

מדחום דיגיטלי•



נקודות נוספות

.מאפשר תנועה אל חוטית. בבלוטוסשידור , יכולת חלוקת מכשיר ליחידות•

.שעות ללא הטענה' זמן עבודה של מס. נטענות בניידת, סוללות מובנות בתוך המכשיר•



מוניטור-(קורפולס)פירוט מאפיינים 

ברירת  (. זהה לחלוטין, כבלים3במכשירים אחרים קיים לעיתים עם )LL/RL/LA/RA-כבלים4•

:סיבות2? למה, (בחלקה הפנימי של הגפה)המחדל היא לחבר בגפיים 

 (.ולנו)נעים למטופל יותר

 פ המלצת היצרן נצטרך להעביר את הכבלים  "אז ע, ג"המטופלים השלב הבא יהיה אקבמרבית

.בואו נחסוך את זה מראש-לגפיים

"(. וידאו)"את הפעילות החשמלית בלב באופן רציף מנטר, מנטר-כשמו כן הוא•

.מוגבל של זוויות' יכולת לבצע ניטור ממס•

.איסכמייהלא זיהוי , מאפשר זיהוי הפרעות קצב•



ג"אק-(קורפולס)פירוט מאפיינים 

.הכבלים של המוניטור4ל נוספיםכבלים 6•

"(.סטילס)"גדול של זוויות ' וזאת ממס, מאפשר צילום תמונה של הלב-בשונה מהמוניטור•

.לידים12ג "אק: ולכן נקרא, זוויות צילום12הכבלים יחד יוצרים 10•

.מ לזהות שינויים ודינמיקה"במהלך הפינוי ע( פעמים' או מס)ג חוזר "במרבית המקרים יבוצע אק•

ג "י העברת הכבלים וסימון ע"זאת ע, אחורי/ ימני -ג נוסף"במקרים ספציפיים נרצה לבצע אק•
.הסטריפ

לב  נ"לטג דרך המכשיר לקרדיולוג תורן במחלקה "במקרה הצורך ניתן לשדר את תרשים האק•
.הכנת צוות/ לצורך התייעצות 









דפיברילצייה-(קורפולס)פירוט מאפיינים 

.AEDוכ( ברירת המחדל)ניתן להפעלה כדפיברילטור ידני •

.MANUALי לחיצה על כפתור ה "ניתן להדליק את המכשיר ע-מ לקצר זמנים"ע•

.200J-ברירת המחדל•

(.בטיחות ועוד, נוחות, קיצור זמנים לשחרור שוק)עדיפות ברורה לשימוש במדבקות על פני כפות •

.APבשימוש בתינוקות יש לחבר במנח , א קיים רק גודל אחד"כיום במד•



קיצוב חיצוני-(קורפולס)פירוט מאפיינים 

.בחיבור הרגיל, הדפיברילצייהמתבצע באמצעות מדבקות •

.לא יציבברדיקרדיבחולה -לרוב, שימוש נדיר יחסית•

.אנלגזייה/ סדצייהדורש •

.ניתן לחוש זרמים חשמליים-(MAתלוי במיקום אנטומי וברמת ה )במגע עם החולה •



פלסאוקסימטר-(קורפולס)פירוט מאפיינים 

-PP, ...(בשאיפה בחמצן)כדורית הדם ( סטורצייה)ריוויון-SPO2: מדדים3חיבור החיישן מציג •

.אינדקס אמינות הקריאה-IP, (י המוניטור"בשונה מהדופק שמוצג ע)הדופק המכאני שנמדד 

טמפרטורה נמוכה של  )לשבש אותה / מגוון תקלות עלולות להשפיע על הקריאה ולהפריע •

השוואת , בשביל להתגבר עליהן נעזרים בצורת גל, (ירודהפרפוזייה/ צבע לכלוך או לק / האצבע 
.IPקריאת דופק ובמדד 

.ניתן להחליף לחיישן מותאם לתינוק•



לחץ דם-(קורפולס)פירוט מאפיינים 

.ניתן לקבוע מדידות קבועות אוטומטיות בפרקי זמן קבועים•

.יש לשנות את ההגדרה בהתאם לפני המדידה, (גדלים4כ "סה)להחלפה טות'מנזקיימות •

את כל המדידות  במרוכז ניתן לראות VIWEב , תופיע תמיד המדידה האחרונה" מסך הבית"על •

.לפי זמנים

'  תזוזות בנסיעה וכו-ממילא, פ תזוזה"עמודד -הזההמכשיר , שומעיםשם -ידניתבשונה ממדידה •

.מומלץ לבצע בעצירה מוחלטת. לשבש קריאה/ עלולות להפריע 

כיבוי המכשיר  , המדידה הבאה תתכוונן למדידה האחרונה-נמוכה/ במידה ונמדדה מדידה גבוהה •

.זיכרוןמאפס 



קפנומטר-(קורפולס)פירוט מאפיינים 

.באוויר הננשף( CO2)מדידת פחמן דו חמצני •

.האופציות2במכשיר הזה קיימות . מציג גל-קפנוגרף, מציג ערך מספרי-קפנומטר•

תמיד הערך יהיה  , (לרוב בחולה חסום)להערכת חומרת המצב הנשימתי -חיבור לחולה נושם•

(.מערכת לא סגורה)האמיתינמוך מהערך 

הדרך האמינה והבטוחה ביותר בשלב הטרום  )טובוסלווידוא מיקום -חיבור לחולה מונשם•

(.פרפוזייהמדד )מ לוודא יעילות העיסויים בזמן החייאה "וכן ע, (ח"ביה



קפנומתאם •



מד חום-(קורפולס)פירוט מאפיינים 

(.פ"חד)חובה להשתמש בכיסויי מדחום •

(.היפרטרמייה/ להיפוטרמייהבחשד )PRמאפשר מדידת חום •

/ מקוטלגת בטעות כבדיקה לא דחופה )שלא בצדק , לא מספיק בשימוש בקרב הצוותים•

(.רלוונטית



צילום מסך מלא•



?מה אתם חייבים לדעת במכשיר הזה

כיבוי/ הפעלה •

ג"ביצוע אק, ג"חיבור מוניטור ואק•

קפנו/ ד "ל/ פלסאוקסימטרחיבור •

הדפסת מסך, סטריפהדפסת •

הגברה והנמכת ווליום•

דפיברילצייהמדבקות –החלפת כפות •

הפרדה והרכבת יחידות•

הכנסה והוצאה מהמטען בניידת•

trend pageהדפסת •



יש . מומלץ מאוד לצפות בסרטוני הסבר מפורטים יותר-להשלמה, זה על קצה המזלג•

לא חופר יותר מידי אבל כן נוגע בכל הנקודות  (. חלקים2מחולק ל )הנה דוגמא , כמה

:החשובות

•https://www.youtube.com/watch?v=_YxC1Ivq9Ak

•https://www.youtube.com/watch?v=MSRAg-5L5Ic



(לוקאס)מעסה אוטומטי 



מעסה אוטומטי-פירוט מאפיינים

(.ג ומעלה"ק30)בשימוש במבוגרים בלבד •

כ לא בשימוש "בד, (לא הוכחה עלייה בתוצאות ההחייאה)דעות חלוקות ביחס לשימוש : התווייה•

בהחלטה על  / דקות רצופות של החייאה איכותית ' בשלב ראשון של ההחייאה אלא רק לאחר מס

החייאה או כאשר יעילות העיסויים  כ"תולצורך פינוי : ההתוויה הרשמית. החייאהכ"תופינוי 

.הידניים נפגעה

(.בגב הספסל, קיים בניידת בחלקה האחורי)בשקע רגיל או בשקע מצת : טעינה•

חשיפה  , דורש תרגול מוקדם.  מיקום נכון+ מינימום הפסקה בעיסוי בזמן חיבור : שם המשחק•

.הכנת החיבורים והדלקת המכשיר מראש, מלאה של בגדים ודברים שעלולים להפריע





תיק תרופות



תיק תרופות
.קופסאות אחסון2, מדפי הזזה2: ארגון•

(.פומי/ 50/ 20/ 10/ 5/ 3)מזרקים , שטיפה, קיבוע, ציוד לפתיחת וריד: תכולת מדפי הזזה•

(.ופלקוניםאמפולות , בקבוקונים, טבליות)תרופות : תכולת קופסאות אחסון•



מזרקים: פירוט-תיק תרופות

:סוגים מזרקים3

המזרק לא יכול להתחבר לברז  )מקדם בטיחות לצורך תרופות הניתנות דרך הפה -פומימזרק •

.ללא מחט, (בוונפלוןתרופות 

.עם מחט, סטריליים. 10/ 5/ 3מזרק •

.ללא מחט, סטריליים. 50/ 20מזרק •



מחטים: פירוט-תיק תרופות

:מחטיםסוגים 3

21G. 10/ 5/ 3באריזה עם מזרק -(לשאיבה)מחט ירוקה •

23G(. בודדת)באריזה נפרדת -(להזרקה)מחט כחולה •

18G( .בודדת)באריזה נפרדת -(מפלאקוןלשאיבה . הצורה, לא צבע)מחט קטומה •



נזאלימתאם 

סוגי מחטים



"שטיפה"

.למרביתם לא נותנים נוזלים-למרות זאת, פותחים ורידן"באטלמרבית המטופלים 

?אז למה פותחים להם וריד

.מ לשמור על וריד פתוח במידה ונצטרך בהמשך לתת תרופות או נוזלים"מ לתת תרופות או ע"ע

(.הדם שבתוכו נקרש)נסתם -שלא הוזרמו בו נוזליםוונפלון

ל "מ10ב הוונפלוןאלא נשטוף את , כאן לא נחבר נוזלים לכל מטופל שפתחנו לו וריד, בשונה מאמבולנס רגיל

.ייעודימפלאקון, סליין

:מטרות2" שטיפה"ל

 בוורידהוונפלוןוידוא מיקום.

מניעת סתימה והיווצרות קריש.

בלבדלפאראמדיקזהה להזרקת תרופה ומותרת " שטיפה"הזרקת 





(IO)עירוי תוך גרמי : פירוט-תיק תרופות



.לצורך מתן תרופות או נוזלים, חלופה לגישה ורידית כשזו לא נמצאת: התוויות•

(.ילדים-אדום, מבוגרים-כחול)BIG: בעבר•

(.אדום/ אפור -בהמשך יכנס גם לילדים ולתינוקות. כחול/ אפור , רק למבוגרים-בינתיים)NIO: כיום•

!(.חובה לשטוף לפני החיבור" )ברז תלת"מומלץ לחבר •



סמיםערכת 

.התרופות נשמרות בכספת כל עוד הן לא בשימוש במשמרת3-וכיום, בשנים האחרונות הנושא עבר הסדרה

בה מנוהל המעקב והרישום לאחר  )הסמים מאוחסנים בקופסה נפרדת -מ להקל על העבודה היום יומית"ע
.וקופסה זו מועברת בשלמותה לכספת בסיום המשמרת, (השימוש

:הערכה כוללת

5קטמין-'פלק

5פנטניל-'אמפ

10דורמיקום-'אמפ

!חייבים לפתוח את התיק-גם כאשר המטופל בתוך הניידת, אין סמים בתאים





תרופות: פירוט-תיק תרופות

:סוגי שמות3

.לא מעניין אותנו-התרופההכימי של המבנה וההרכב השם המגדיר את : כימישם •

.כמעט ולא בשימוש ברמתנו-התרופהשל הבינלאומי השם : גנרישם •

.כ מה שבשימוש בפועל"בד-היצרןהשם הניתן לתרופה על ידי : מסחרישם •



צורות הופעה: פירוט-תיק תרופות

טבליות•

(בקבוקונים)תמיסות •

אמפולות•

פלקונים•

תרסיס•



דרכי מתן: פירוט-תיק תרופות
.לא לחירום, מדויקתאיטית ואינה הספיגה , כאבללא , נטילה עצמית, רפואיתלות בצוות אין :  P.Oהפה דרך •

.מדוייקתספיגה לא , פחות נעים למטופל,כאבללא , נטילה עצמית, רפואיתלות בצוות אין : .P.Rרקטלי•

.ב"מטי "רק ע, לא ניתן לחזור-לאחר מתן, דיוק במינון, ביותרוההשפעה מהירות הספיגה : .I.Vתוך ורידי •

.דיוק במינון, לורידממתן הספיגה איטית , לספיגה ממושכת, חלופה כאשר אין וריד פתוח: .I.Mתוך שרירי •

.לשריראיטית יותר מהזרקה אך הספיגה IMדי זהה ל , עורית-התתלשכבת השומן הזרקה : .S.Cתת עורי •

מקביל  , העצםשל ממרכזי הגדילה המנקזים דם לורידיםהתרופה נספגת מכוח האוסמוזה :  .I.Oתוך לשדי •
.IVל 

להשפעה ישירה על דרכי הנשימה  / וריד למצבי החייאה כשאין הטובוסמתן דרך : .E.Tתוך קני •
(NAVAL+V.)

.נספג דרך הריריות: .S.Lתת לשוני •

.נספג דרך הריריות: .I.Nנזאלי•

(.סמפונותמרחיבי-'לדוג)תרופות להשפעה ישירה על דרכי הנשימה מתן : אינהלצייה•

.זמןמתן יעילה לתרופות האמורות להיספג באיטיות ולאורך דרך : העור דרך •



נפח-משקל: פירוט-תיק תרופות

.mcg / mg / g: החומר הפעיל נמדד במשקל•

.ml=cc: הנוזל מהילה נמדד בנפח•

.מטעמי נוחות, לעיתים נידרש לשאוב תרופה במינון נפח ולעיתים במינון משקל•

.  תשאלו? לא בטוחים? התכווןהפאראמדיקלא הבנתם מה : כי חשובה•

, ממנה שאבתםהגשת מזרק בצמוד לאמפולה , ההנחייהחזרה בקול על : מקדם בטיחות•

.מקרופורי "להצמיד אמפולה למזרק ע-במקרים בהם שומרים את התרופה להמשך





CPAP



CPAP

.ואינטובצייהמפני צורך בהרדמה " מציל"בחולים רבים , (חיובי)מאפשר חיבור חמצן בלחץ גבוה •

(.מחוסר הכרה/ לא מתאים לחולה מעורפל )מצריך שיתוף פעולה מצד החולה •

.  חונקת אותושהמסיכהברגעים הראשונים הוא עלול להרגיש , פרוצדורה מאוד לא נעימה לחולה•
.נדרש הסבר והכנה מוקדמת-לחולים שזו הפעם הראשונה עבורם

.קשהCOPDניתן להשתמש בזהירות גם באסטמה ו . בשימוש נפוץ בבצקות ריאה•

.והמחלה, ההמודינאמיהמצב , בהתאם למצוקה הנשימתית. קביעת הלחץ מתבצעת באופן ידני•

חובה להוריד את -סגירת מקור חמצן" / חמצן קטן"ל" חמצן גדול"בזמן מעבר מ!!! שימו לב•
!אחרת החולה ייחנק, לנתק את צינור החיבור/ המסיכה

.כ לנשים"בדM, כ לגברים"בדL-(משתנההמסיכהגודל )גדלים 2קיימים •





אינטובצייה



אינטובצייה

".נתיב אוויר מאובטח"מוגדר כ, החדרת צינור תוך קני•

חולה נושם עם אי ספיקה נשימתית קשה שלא משתפר באמצעות  / מבוצע בחולה לא נושם •

".מאוייםנתיב אוויר "חולה עם / טיפול חלופי 

,הצלחתה תלויה רבות באיש הצוות שאתורופא אך / פאראמדיקי "פרוצדורה המבוצעת ע•

.שיודע לסייע בכל השלבים

ההרדמה יכולה להתבצע בעזרת . נדרשת הרדמה לפני ביצוע הפרוצדורה-בחולה בהכרה כלשהי•

.קטאמין, דורמיקום, אטומידט: אחת או יותר מהתרופות הבאות



ציוד -אינטובצייה





ציוד-אינטובצייה
...(מומלץ עם סוללות מלאות)ללרינגוסקופניצב 

(.0/1/2)מילר ( / 1/2/3/4)מקינטוש -ללרינגוסקופלהב 

(2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/7.5/8/8.5)טובוס

(בטובוסבמידה ואין )גייד/ אנדוטרכיאלימכוון 

בלוניתלניפוח 10/20מזרק 

שרוך לקיבוע

מפוח הנשמה

סטטוסקופ

קפנוגרף/ קפנומטר

משקפיים/ מסיכת פנים 

:ציוד עזר וגיבוי
חמצן

בגדלים נוספים טובוסים

סקשיין
LMA / קוויכטראכט



סדר פעולות-אינטובצייה

מיקום החולה והרדמה, איסוף הציוד והכנתו.

 גריפת הלשון וזיהוי מבנה אנטומי, לרינגוסקופהחדרת.

 עוברת מיתרי הקולבלונית, טובוסהחדרת.

 (ל"מ10-20)בלוניתניפוח.

הוצאת מכוון.

חיבור מפוח הנשמה.

 (.?למה צריך את שניהם)האזנה ( + קפנוגרפייה/ קפנומטרייה)ווידוא מיקום

קיבוע.
הנשמה ומעקב.







LMA



LMA

קשה עם לאינטובצייהצפי /  ניסיונות ללא הצלחה ' לאחר מסלאינטובצייהבשימוש כתחליף •

.מרחק פינוי קצר

.בלרינגוסקופאין צורך •

.  5, 4, 3, 2.5, 2, 1.5, 1: א"גדלים במד•

.פ הערכת משקל"התאמת הגודל מתבצעת ע•

.הבלוניתג האריזה ועל "מופיע ע, בכל מקרה". 10כפול 1פחות ="במבוגריםבלוניתניפוח •

.לוע/ טראומה לחלל הפה : התוויית נגד•





אוטומטימנשם



אוטומטימנשם

.טובוסעם , בשימוש לחולה מונשם•

במרחק  -כ בשימוש בחולה עם דופק מונשם"בד, (ספציפית למכשיר הזה)פחות רלוונטי בהחייאה •

.פינוי ארוך

.חוסך איש צוות, הנשמה בנפח וקצב קבוע: יתרונות•







/ מיקום / קבוצה

שעה

שחוריםירוקיםכחוליםאדומים

'מקלט קומה ב'מקלט קומה אאולם מליאהאולם הדרכה11:50-12:40

'מקלט קומה אאולם מליאהאולם הדרכה'מקלט קומה ב12:50-13:40

אולם מליאהאולם הדרכה'מקלט קומה ב'מקלט קומה א13:50-14:40

אולם הדרכה'מקלט קומה ב'אמקלט קומה אולם מליאה14:50-15:40



שחוריםסגוליםירוקיםאדומים

סגרוןישראלה 

רבי'אור ינון ג

אנגלברגדביר 

קולנימעטי

נחמיה סגרון

סמוטריץאילה 

פולמןאביאל 

ראשית נחום

תפארת מאיר

רדמירות 

רודריגזאליהו

לוב'ביאצ'צמיכאל 

בלאסשרון

ימית בלאס

דנציגריעקב חיים 

ציטרנבויםשמחה 

עדי קולני

בועז ראובן

דן קאפח

סטרולמאיה 

זייברטישראל 

הילל שילה

יעקב צדיק

אביגזרהלל

קדושאיציק

אמונה פישמן

מרים אמתי

אלבזאליעזר 

טואיזרדניאל 

חירות נחום

הכהןאודיה

אביעד דהן

נאור לוי

שרה עורקבי

שינתנאל בן 

תהילה זומר

שרחטוןידעיה 

אברהם בניטה

ישראל שכטר

לאה רוני חזן

אברהם איתן

שמחה קורן

רעות שילה

נועם רייכמן

בניהו בלאס

אלי רוזנברג

פטשינקובליה 

רוני כהן

ירום אסף




