
 
 
 

 אגף רפואה

  מס': חוזר חוזרים והוראות שעה

 .08.00.0 מתאריך   רפואה :שם אגף/אזור

 עמודים 4 מתוך 0 עמוד מס' .בבורר זרימה שימוששם החוזר: 
 

 אגף רפואה
 3002בר אוקטו 08  
 תשע"ד–חשון–'ד  

 
 אל:

 םסופרווייזריפאראמדיקים 

 פאראמדיקים אחראיים

 מדריכי וחונכי קורס פאראמדיקים

 
 :  בורר זרימהב שימוש הנדון

 
 

 כללי
 

כמנת אחזקה במהלך טיפול   IVתרופות לתתלעיתים נדרשים  EMSצוותי  .0

 .ממושך

 מינוניםמתן תוך ורידי בהנדרשות לקיימות מספר תרופות  ALSה בניידות  .3

ישנה חשיבות גבוהה  .ולפרקי זמן מדודיםהמטופל, משקל ב כתלות ,מדויקים

 יקת ככל שניתן.פות אלו בצורה מדומתן תרול

 בקצב קבוע מראש בורר זרימהה (חד פעמי)סט לשימוש התקן לצורך כך נרכש  .2

. ALSלכל רכבי ה  ,(מ"ל בשעהנמדד ביחידות של )  בארגון

,  רצ"ב מפרטת את אופן השימוש בבורר.ההנחיה ה .4 טבלת  נספח עם ףמצורכמו כן

ן התרופה ומשקל מינונפח התמיסה הנדרש למתן, כתלות ב עזר בה מחושב

 .באופן זהכל התרופות הניתנות בנוגע ל –המטופל 

 

 פירוט
 

 :בעירוי מתמשךלמתן  ALSה  התרופות הקיימות בניידות .0

) .א  : (Dopaminדופמין 

  טיפול בסוגים מסוימים של הלם )ספטי, אנאפילקטי,  –אינדיקציה

, המלווה בסימנים קליניים  קרדיוגני, מישנית לברדיקרדיה קיצונית(

תסמונת כלילית  ,בפרוטוקול ברדיקרדיה לירידה בפרפוזיה. מופיעה

 .ROSCחריפה, בצקת ראות, 

 5-20 – מינון mcg/kg/min. 
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) .ב  (eAdrenalinאדרנלין 

 ה/אנפילקסיס ית קשתגובה אלרגטיפול ב – ות למתןאינדיקצי

 ברדיקרדיה במבוגרים.טיפול בו ,ילדיםבמבוגרים וב

 נים :מינו 

  1-10 –מבוגרים בתגובה אלרגית קשה/אנפילקסיס mcg/min. 

  0.1-1 –ילדים בתגובה אלרגית קשה/אנפילקסיס mcg/kg/min. 

 .mcg/min 10מקס' 

  2-10 –מבוגרים בברדיקרדיה mcg/min. 

 

) .ג  (Isoketאיזוקט 

  טיפול בבצקת ריאות עם לחצי דם גבוהים )יחסית(  –אינדיקציה- 

 .SL ניטרטים שלוןילאחר כ

 20 –התחלתי  מינון mcg/min. 

   במכפלות של(  דקות. 5-00( כל mcg 20ניתן להעלות במינון 

   200מינון מקסימלי mcg/min. 

 

 

 : אופן השימוש בהתקן .2

  התרופה הרצויה לשקית העירוי. כמותהכנס את 

  נוזלים לשקית לחבר סט  .העירויעירוי 

 . )פקק לבן( לסט העירוי  חבר את בורר הזרימה 

 " העבר את בורר הזרימה  למצבOPEN". 

 .פתח את סט העירוי פתיחה מלאה 

  כולל בורר הזרימה(.הזלף את התמיסה לאורך  סט(  העירוי כולו 

 התקן העירוי התוך ורידי/גרמיחבר ל. 

 (ניתן להשתמש בטבלת העזר המצורפת) רצוי קצב הזלפה קבע.  

  

  מס': חוזר חוזרים והוראות שעה

 .02.00.0 מתאריך   רפואה :שם אגף/אזור

 עמודים 4 מתוך 2 עמוד מס' בבורר זרימה.שימוש שם החוזר: 



 
 
 

 אגף רפואה

  מס': חוזר חוזרים והוראות שעה

 .02.00.0 מתאריך   רפואה :שם אגף/אזור

 עמודים 4 מתוך . עמוד מס' בבורר זרימהשימוש שם החוזר: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ן  חיבור לוונפלו

 חיבור לסט

 חיבור לסט
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 ,בברכה

 

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

 מנהל אגף רפואה  וס' מנהל אגר"פ פאראמדיק ראשי 
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     מטה

   מרחביםמנהלי 

 מטה אגף רפואה

  מוקד רפואי

 

 


