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רשימתתפוצה

 
ורידי לטיפול בכאב.  הנדון: שימוש באקמול תוך 

 
 

בכא .9 הטיפול בכלל הדחופה ברפואה המרכזיים העיסוק מתחומי אחד הינו –ב

 אשפוזיתבפרט.-וברפואההדחופההטרום

במתאר .0 בכאב לטיפול ייעודי  פרוטוקול מעשור למעלה כבר קיים במד"א

האיגודים-טרום להמלצות בהתאם השנים לאורך ועודכן שונה אשר אשפוזי,

 המקצועיים.

 .3 ל"ארסנל התווסף האחרונות )פאראצטמול(בשנים  אקמול תכשיר התרופות"

של והבטיחות היעילות את הוכיחו רבות ועבודות מחקרים ורידי. תוך למתן

 הןבמלר"דיםוהןמחוץלכתליביה"ח.–השימושבתכשירזה

 .4 לאחר במד"א, הרפואה הגיעאגף הרלוונטית הספרות את לעומק שסקר

צ ע"י לשימוש הנ"ל בתכשיר להצטייד יש כי למסקנה ה ALSוותי מד"א. של

ונוזל הטרמדקס. ן   במקביל הוצאו משימוש טבליות האופטלגי

 מצ"בהפרוטוקולהמעודכןלטיפולוכן"נספחטכני". .5

 

 

 בברכה,

 

 

 מגן ד"ר רפי סטרוגו    תמ"ג רמי מילר  

    סמנכ"ל רפואה   פראמדיק ראשי ומנהל אגר"פ   
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 לא כן

 במידת האפשר –תן טיפול ראשוני להפחתת כאב 

 כאב קל

 בצע הערכה של עוצמת הכאב 

 ול/אופטלגיןאקמ

PO 

 המשך ניטור/טיפול תוך פינוי

 לביה"ח

 בצע הערכת כאב חוזרת כל

 דק' 10-15

 טפל בהתאם למימצאים

יעוץ רפואי במקרה של  ולאינדיקציות הפרמקולוגיות  

  צורך במינונים חריגים

 בחילה ?

 הזיות/אי שקט ?

 

 כאב חזק כאב בינוני

  פלאשטבס טרמדקס

 או 

 IVאקמול 

 פראמין  שקול מתןIV 

 שקול מתן דורמיקוםIV 

 1נספח מס' 

 טיפול בכאבהפרוטוקול 
 

 כאובמטופל 

ע"פ  –וטפל בהתאם   A-B-Cבצע הערכת  

 סדר קדימויות

 כלליים דגשים
 

 טיפול ראשוני להפחתת כאב

.קיבוע חיצוני 

.קירור מקומי 

 

 הערכת עוצמת כאב

.סרגל מספרי/ציורי 

 = חולה מעורפל/לא משתף פעולה

הערכת כאב סובייקטיבית ובהתאם 

 למדדים.

 1-3כאב קל = עוצמה. 

 4-6כאב בינוני = עוצמה. 

 7-10כאב חזק = עוצמה. 

 

 טיפול תרופתי

 PO אקמול
 = 500-1000מינון mg. 

15 = לדיםי mg/kg . '250 -מקס mg. 

 
 אופטלגין

 = 500-1000מבוגרים mg. 

 = 20 ילדים mg/kg 'מקס(-500 mg  .) 

 
 טרמדקס

 = 50-100מינון mg. 

 
 IV אקמול

 תינוקות )מעל שנה(, ילדים ונוער )עד

 .mg/kg 15=  קג'( 50

 1 = קג'( 50מבוגרים )מעל gr . 

 
 IV/IMפנטאניל 

 = 1-2מינון mcg/kg. 

 200 = מקס' למנה בודדת mcg . 

.ניתן לטפל גם ללא שילוב עם קטאמין 

 

 INפנטאניל 
 = 1.5מינון mcg/kg 

 = 100 מקס' למנה בודדת mcg . 

 
 קטאמין

0.2=  "סינרגיסטי" מינון mg/kg 

 = "0.3-0.5מינון "אנלגטי mg/kg 

 
 דורמיקום

1-2.5 = מבוגרים mg. 

 = 0.05ילדים mg/kg  '2.5 –מקס mg. 

.מנה חד פעמית 

 

 ראמיןפ
10 = מבוגרים mg 

 = 5 -2.5ילדים mg 

 IV/IM/INפנטאניל 
  בשילוב עם

  IV/IMקטאמין

 או

 IV/IMקטאמין 



 אגף רפואה 

 שיקולים במתן תרופות

 !!! יש לשאול על רגישות לתרופה טרם מתן 

 

 אקמול

 ינוני.לכאב ב – )תוך ורידי( לכאב קל. נוזל – )פומי( טבליות .1

 התוויות נגד : .2

  ממחלת כבד כרוניתאין לתת למטופלים הסובלים. 

 

 אופטלגין

 לכאב קל. –נוזל  .1

 התוויות נגד : .2

  אין לתת למטופלים הסובלים מחסרG6PD. 

 .אין לתת לנשים בהריון או מניקות 

 .)אין לתת למטופלים הסובלים )או סבלו בעבר( מדיכוי מח עצם )כגון מושתלי מח עצם 

 

 מדקסטר

 .14אין לתת לילדים מתחת לגיל  .1

 טבליות למציצה בלבד. –פלאשטבס  .2

 ., ישנוניות, מצב רוח אופוריטשטושהתרופה עלולה לגרום לסחרחורת, בחילות והקאות,  .3

  התוויות נגד : .4

 .אין לתת לנשים בהריון או מניקות 

  אין לתת למטופלים הסובלים מדכאון ונוטלים מעכביMAO. 

 

 פנטאניל

 ונדרש המשך טיפול(.דקות )במידה  5-11לאחר  פעם אחתניתן לחזור על המנה  - IV/IMבמתן  .1

 דקות. 11-15ניתן לחזור פעם אחת על מחצית המינון לאחר  - INבמתן  .2

ממ"כ,  111, כאשר לחץ הדם הסיסטולי נמוך מ  55יש להפחית מינון במבוגרים מעל גיל  .3

 מהמנה(. 2/3ל ) COPDובמטופלים הסובלים מ 

 תחושת בחילה וטשטוש.ישנוניות, לגרום ל הולעל ההתרופ .4



 אגף רפואה 

 דק'(. 1-2לגרום לירידה בלחץ הדם = יש לתת בבולוס איטי )תוך  העלול ההתרופ .5

 התוויות נגד : .6

  אלא אם כן קיימת כוונה לבצע ניהול אין לתת למטופלים על סף אי ספיקה נשימתית(

 .ויר(ומתקדם של נתיב הא

 

 קטאמין

 בעת מתן משולב עם אופיאטים. רגיסטית()סינ לתרופה פעילות מצטברת .1

 שכיחות תופעות הלוואי נמוכה ביותר. –אנלגטי סינרגיסטי ובמינונים המקובלים בטיפול  .2

 mg/kg 0.5-1במינון   IMבמידת הצורך ניתן לתת .3

 )ככל שנדרש טיפול המשכי(. דקות 11-15תן לחזור פעם אחת לאחר ני .4

 פק ולתופעות נוירופסיכיאטריות )חולפות(.התרופה עלולה לגרום לעליה בלחץ הדם ובדו .5

 התוויות נגד : .6

  סיסטולי(. 181אין לתת למטופלים עם לחץ דם גבוה )מעל 

 

 פראמין

 .6אין לתת לילדים מתחת לגיל  .1

אסור לשימוש בחולים אפילפטיים, ובמטופלים הנוטלים תרופות המשפיעות על המערכת  .2

 פרקינסוניות(.-תרופות אנטי –האקסטראפירמידלית )לדוגמא 

 מנה חד פעמית. .3

 mg 5 – 2.5 ( : 6-14ילדים ) (.mg 5 –)קשישים וחולי אס"ק כליות  mg 10מבוגרים :  -מינון  .1
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 "טכני"נספח 
 




בקבוקוניםבתאי-תקן  .9 ושני בתיקהתרופות התרופה של אחד בקבוקון ישלאחסן

הניידת.

תלשימושבמטופליםעםכאבבינוני,תחתפרוטוקולהתרופהמיועד–שימוש במד"א .0

 הטיפולבכאב.

דקות.92-ישלחבראתהבקבוקוןלסטלעירוי,ולהזליףלוורידבמשךכ–דרך המתן  .3

איןלתתאתהתרופהלתינוקותמתחתלגילשנהולמטופליםהסובלים-התוויות נגד  .4

ממחלתכבדכרונית.

 –מינון  .5

 1000=המינוןלמבוגר mg. 

 15ק"גישלתת52בתינוקות/ילדיםמגילשנהועד mg/kg מנהמקסימלית.

 .mg 250=לילד

 –השפעה .6

  -כאב להשפיע מתחילה בהתרופה שיא5-92תוך המתן. תחילת מרגע דקות

שעות.4-6נמשכתביןוהיא,ההשפעהבדרךכללמושגתוךשעה

 דקותמרגעהמתןוהשפעתהנמשכת32-כהתרופהמתחילהלהשפיע–הורדתחום

 במד"א4-6בין התוויה מהווה אינו חום, להורדת הטיפול זה, )בשלב שעות.

 ומצריךאישורשלהרופאבמוקדרפואי(.























 100התרופה מגיעה בבקבוקון  – תצורה

מ"ג(  1000גר' ) 1מ"ל אשר מכיל 

 פאראצטמול.


