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  פגומהאין להשתמש במכשיר אם אריזתו 





 .את האריזה והוצא את מכשיר הניאופתח . 1

 .  וודא כי הניאו נקי מחלקי אריזה

 :הזרקה אפשריים למכשיר הניאומיקומי . 2
  Proximal Tibia))החלק הפרוקסימלי של השוקה : חדירה ראשוני עבור עירוי תוך גרמימיקום .2.1

 Tibial tuberosity))מ פרוקסימאלית מהגבששת של השוקה "ס 1-מ מדיאלית ולאחר מכן כ"ס 2-מציאת המיקום באמצעות מדידה של כ
 הגבשושית הגדולה בראש עצם הזרוע: חדירה שניוני עבור עירוי תוך גרמימיקום . 2.2

 (Greater tubercle of the Humeral head) 
 Greater tubercle of the. )פנימה של הזרוע  ומצא את הגבשושית הגדולה בראש עצם הזרוע rotationורוטציה  adductionבצע אדוקציה 

humeral head) 
 .  יש לקבע את הזרוע המטופל אחרי ההליך, על מנת למנוע שליפה לא מתוכננת של המחט: לתשומת לבך

 לבצע חיטוי של העור לפני ההליך בהתאם לפרוטוקולים מוסדייםיש . 3

החזק את הניאו באזור הנקודות המחוספסות הנמצאות בחלק התחתון של  . זהו הליך שהשימוש בו נעשה באמצעות שתי הידיים -שים לב 

ההליך מתבצע כאשר היד שאינה שלטת מחזיקה  . מעלות לעור במיקום בחדירה 90מקם את המכשיר בזוית של . המכשיר עם היד הלא דומיננטית

 .  את המכשיר בבסיסו ותומכת בפעולת ההפעלה המבוצעת על ידי היד השלטת

 .מעלות כדי לשחרר את הנצרה 90את חלקו העליון של הניאו בזווית של סובב . 4

משוך את כנפיו כלפי , לחץ את הניאו כנגד הגפה של המטופל ובמקביל. את כרית כף היד של היד השלטת על גבי החלק העליון של הניאומקם . 5

 .  מעלה

 .את מקבע המחט צמוד לגפה ומשוך בעדינות תוך כדי תנועה סיבובית כלפי מעלה את הניאוהחזק . 6

ייתכן ויהיה צורך בתנועה עדינה של סיבוב או  )את מקבע המחט בצמוד לגפה והפרד את הטרוקר מהקנולה אשר בתוך מקבע המחט החזק . 7

 (.  נדנוד קל של את מחט הטרוקר על מנת להפרידה מהקנולה

 .זרוק את הטרוקר לתוך מתקן לפסולת ביולוגית

י שטיפה בהזלפה  "וודא כי המחט הוחדרה אל תוך חלל העצם ע. ניתן לבצע שאיבת מח עצם. מזרק לקנולה ובדוק חיבור תקין בין שניהםחבר . 8
הצלחה בהחדרת נוזלים תהיה כאשר אין נפיחות ברקמה הרכה שמסביב למקום  ) (A)י פרוטוקולים פנימיים "ל  של תמיסת מלח או עפ"מ 10של 

 .כסה את מיקום החדירה בתחבושת סטרילית אוטמת .(B)חבר סט עירוי להזלפת נוזלים ( חדירת המחט

.  היפטר מחלקים שהוצאו לתוך מתקן פסולת ביולוגית. י סיבוב ומשיכה כלפי מעלה"הוצא את הקנולה ומקבע המחט ע: להוצאת המחטהוראות . 9

 .כסה את מיקום החדירה בתחבושת סטרילית אוטמת

 
 עיצוב הניאו

לאחר  . המעניקה בטיחות למטפל ולמטופל ,ובעל קפיץ דרוך עם מערכת בטיחות כפולה, חד פעמי, הניאו הינו מכשיר עירוי תוך גרמי אוטומטי
 .מקבע מחט ייחודי מקבע את המחט בחוזקה, ההפעלה

  
 :התוויה לשימוש
 ( NIO-A: מספר קטלוגי)ניאו למבוגרים 

ובראש   Proximal Tibia))ונועד לשימוש עבור מבוגרים לפתיחת עירוי תוך גרמי בעצם השוקה הפרוקסימאלית  CEר ו "מכשיר הניאו מאושר אמ

פתיחת עירוי תוך גרמי הינו הליך חלופי לעירוי תוך ורידי  . שנים 12במטופלים מעל גיל  (Greater tubercle of the Humeral head)עצם הזרוע 

 . מ"ס 2.5עומק החדירה המומלץ עבור עצם השוקה הפרוקסימלית וראש עצם הזרוע הינו . סטנדרטי
 

 

 



 :  המלצות
 .דאג כי תהיה בחזקתך אספקת גיבוי של מכשירים רפואיים קריטיים

 (בדוק מיקום תקין של המחט) 8וודא מחדש את מיקום העירוי תוך הגרמי מיד לאחר שלב 
 .השתמש בהתקן לחץ לסט עירוי או שרוול למדידת לחץ דם, עבור לקצב עירוי נוזלים אופטימלי

או בהתאם לתקנות או פרוטוקולים של המוסד ,   שקול שימוש בהזרקה של חומר מאלחש כגון לידוקאין לתוך המחט התוך גרמית, עבור חולים בהכרה
 .  הרפואי

 (.  או בהתאם לפרוטוקולים מקומיים)שעות מזמן החדרתה  24הוצא את מחט העירוי התוך גרמי תוך 
 .יש לקבע את זרוע המטופל אחרי ההליך, על מנת למנוע שליפה לא מתוכננת של המחט

 
 :  אזהרות

 אין להשתמש בניאו בחלל המפרק או באזור לוחיות הגדילה
 .עצור את העירוי תוך הגרמי במקרה שיש סימנים לחדירה לא תקינה של המחט שכוללים נפיחות רקמות רכות מסביב למיקום החדירה

 .  מכשיר הניאו מכיל חלקים חדים אשור אמורים להיזרק אל תוך מיכל תקני של פסולת ביולוגית
 .פרמדיקים ורופאים מיומנים ומורשים שעברו הדרכה על מכשיר הניאו, אחיות, השימוש בניאו מיועד לחובשים

 .אין להשתמש במכשיר באם אריזתו פגומה
 .או במטופל/ כשל מכאני או פגיעה במטפל ו, שימוש חוזר במכשיר חד פעמי יכול לגרום לזיהום. חל איסור לבצע שימוש חוזר או סטריליזציה חוזרת למכשיר

 .קיים סיכון לתסחיף אוויר, בעת שימוש בעירוי תוך גרמי
 .MRIאין להשתמש במחטים ממתכת ב 

 (.CT)מחטים ממתכת עלולות לגרום לארטיפקטים בצילומי טומוגרפיה ממוחשבת 
מצבים אלו יכולים  . פתולוגיות או עיוותים אחרים בעצם, Osgood-Schlatterמחלת ,  לא הוכח שימוש בטוח במכשיר הניאו למטופלים עם אוסטאופורוזיס

 . לגרום לסימנים כהים בעצם
  

 :  תנאי אחסון מומלצים
 . הניאו מתאים לאחסון בטמפרטורת חדר

 .אחסון אריזות הניו במחסן צריך להתבצע בעדינות ובזהירות
  

 :התוויות נגד
 :  אין להשתמש בניאו במקרים הבאים

 זיהום בעור באזור מיקום החדירה
 גידול באתר ההחדרה המוצע

 Osgood-Schlatter diseaseמחלת 
 עיוותים במיקום החדירה 
 .  osteogenesis – imperfect,אוסטאופטרוזיס, אוסטאופורוזיס: חריגות בחוזק העצם כגון

 שימוש חוזר או כישלון בעירוי תוך גרמי באותה גפה 
 ניתוחים אורתופדים קודמים בקרבת מיקום החדירה

 שבר בעצם באותה גפה או בעצם של מיקום החדירה
 


