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עמודמס'0מתוך5עמודים 


פרמדיקיםשלוםרב :
בימיםהקרוביםיתווספוLMAולבאטלוללאטנ"ים 
 -LMA .1מידע אודות אופן השימוש ב  LMAנשלח אליכם בדוא"ל וניתן למצוא מידע נוסף ,כולל
סרטוני הדגמה באפליקציית אגר"פ – I need MDA
 .2לבאטלול :לבאטלול משתייכת לקבוצת התרופות לטיפול בל"ד הפועלת ע"י חסימת רצפטורים
אדרנרגיים מסוג אלפא  1וביטא .התרופה גורמת לווזודליטציה עורקית והפחתת תפוקת הלב
(האטת דופק והקטנת נפח פעימה) – בכך מושג האפקט המבוקש של הורדת ל"ד.
התרופה מתחילה להשפיע באופן מיידי ,כאשר שיא ההשפעה מושג לאחר כ  5דק' וזמן מחצית
החיים של התרופה  3ש'.


התוויות הנגד לתרופה כוללות – רגישות לתרופה\מרכיביה ,ברדיקרדיה מתחת ל ,bpm06
חסם עלייתי-חדרי מדרגה  2ומעלה ,היסטוריה של אסטמה קשה.



תופעות לוואי – סחרחורת ,ברדיקרדיה ,בלבול וטשטוש ראיה.



אופן מתן – את התרופה יש לתת בבולוסים חוזרים של 26מ"ג בהזרקה איטית ,כל 5-
16דק' עד להשגת האפקט הרצוי .המינון המקסימאלי של התרופה – 033מ"ג.



השימוש בתרופה מיועד למטופלים\ות עם חשד לשבץ מוחי או פרה-אקלמפסיה בהתאם
להתווית המופעיות בפרוטוקולים (מצורפים בהמשך).



התרופה מוגדרת כ CLASS A -לשימוש בהריון ,אך היות והיא עוברת בחלב אם יש להמנע
ממתן התרופה בעת ההנקה.



שימוש בלבאטלול להורדת ל"ד למטופל עם חשד לאירוע מוחי:
במטופלים עם חשד לאירוע מוחי ניתן לשקול טיפול בלבאטלול במידה והם עומדים בהתוויות הבאות:
 .1הטיפול ינתן לאחר ייעוץ עם הרופא במוקד הרפואי ויעשה במהלך הפינוי.
 .2ל"ד סיסטולי מעל  226ממ"כ ו\או דיאסטולי מעל  146ממ"כ.
 .3ל"ד סיסטולי מעל  185ממ"כ ו\או דיאסטולי מעל  116ממ"כ במטופל עם אירוע מוחי חד המועמד
לטיפול טרומבוליטי.



שימוש בלבאטלול להורדת ל"ד למטופלות עם חשד לאקלמפסיה\פרה-אקלמפסיה:
במטופלות עם חשד לרעלת הריון ניתן לשקול טיפול בלבאטלול במידה והן עומדות בהתוויות הבאות:
 .1הטיפול ינתן לאחר ייעוץ עם הרופא במוקד הרפואי.
 .2ל"ד סיסטולי מעל  106ממ"כ ו\או דיאסטולי מעל  166ממ"כ בכל מטופלת עם חשד לפרה-
אקלמפסיה\אקלמפסיה.
 .3ככל שניתן – יש לפנות את המטופלת בשכיבה בהטיה לשמאל.
 .4יש לזכור כי במידה והמטופלת מתכווצת תרופת הבחירה היא מגנזיום.

 
אגף הרפואה

פרוטוקולי הטיפול:
 .1פרוטוקול הטיפול ברעלת הריון:
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 .2פרוטוקול הטיפול בחשד לשבץ מוחי:
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בברכה, 
מג"רתומרקפלן 
מפקחאגףרפואה 
מרחבנגב

