
מתן תרופה
בעירוי תוך ורידי

)שיטת הגרביטציה(
הנחיות לטיפול ביתי

זיהוי תקלות והטיפול בהן-
מתן תרופה בעירוי תוך ורידי )שיטת הגרביטציה(

במידה ואינך בטוח שהמערכת פועלת כראוי,
או אם נתקלת בבעיה כלשהי במהלך הטיפול - פנה לצוות המטפל

מטופל נכבד,
חטיבת הטיפול הביתי והצוות המטפל מאחלים לך החלמה מהירה והצלחה בטיפול הביתי. 
ע”י  שנקבע  כפי  בבית,  ורידי  התוך  הטיפול  עם  בהתמודדות  לך  לעזור  נועד  זה  מידע  דף 

הרופא, ולאחר קבלת הדרכה מצוות מקצועי.

דף זה מביא את שלבי הטיפול ומסייע בביצוע הטיפול העצמי בבית.

הפנייה היא בלשון זכר אך היא מיועדת לשני המינים כאחד.

עקרונות הטיפול
 שמירה על היגיינה במהלך הטיפול 

 שמירה על שלבי הביצוע
 שמירה על הצנתר והציוד הנלווה

 הקפדה על שעות מתן התרופה )עפ”י הוראות רופא(

טיפול בתרופה הנמצאת בשקית העירוי
חשוב להקפיד ולשמור על שקית העירוי עפ”י הוראות בית המרקחת - בטמפרטורת החדר, 

בקירור או במקפיא.
א. במידה והתרופה נשמרת בקירור - יש להוציאה שעתיים לפני השימוש 

ב. במידה והתרופה נשמרת במקפיא - יש להעבירה למקרר כעשרים וארבע שעות לפני
    השימוש המיועד, ולהוציאה מהקירור שעתיים לפני השימוש.

ג. אסור לחם את שקית התרופה - 
    אין להכניסה למיקרוגל או לכל מכשיר חימום אחר

בדיקת שקית התרופה
 וודא כי שמך ומספר ת.ז על מדבקת שקית העירוי - נכונים

 וודא כי שם התרופה והמינון שעל השקית תואמים להוראות הרופא
 בדוק את תאריך התפוגה

     )השתמש תמיד בשקית תרופה שמועד התפוגה שלה הוא הקרוב ביותר(
 בדוק את צלילות התמיסה

 וודא ששקית העירוי שלמה ואינה דולפת

הציוד הנדרש
 שקית התרופה
 פדים סטריליים

 סט עירוי
 עמוד עירוי

 סדין סטרילי

שם האח/ות המטפל/ת -    מס’ טלפון  

שם הרופא/ה המטפל/ת -    מס’ טלפון   

נכתב ע”י רותי עמרני, מנהלת חטיבת הטיפול הביתי, ניאופרם
יעוץ מקצועי - פרומה צור RN, M.Sc, בי”ח מאיר

כל המידע המופיע בעלון זה נועד להשכלה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ רפואי מקצועי
כל הזכויות שמורות לניאופרם - אין לצלם, ו/או לעשות כל שימוש מסחרי מבלי אישור 

בכתב מניאופרם

יעוץ, הדרכה ושירות
1-800-30-68-68

טיפולתקלה

עכירות בשקית התרופה
)שינוי צבע, הופעת גושים(

אין להשתמש בשקית	 
אם התופעה מתגלה במהלך מתן התרופה, 	 

הפסק את הטיפול מיד
שמור את השקית לביקורת ופנה לצוות המטפל	 

אין להשתמש בשקית ולשמור אותה לביקורת	 דליפה )נזילה( מהשקית

העירוי אינו מטפטף /
חסימה בצנתר

וודא שגלגל הוויסות פתוח	 
וודא שאין קיפול או כיפןף של הצנתר	 
הרם את השקית גבוה יותר	 
וודא שיש נוזל בתא הטפטוף	 
נתק את צינור התרופה מפקק הצנתר וחבר 	 

פקק אדום לצינור - באופן סטרילי
בצע בעדינות שטיפה של הצנתר באמצעות 	 

מזרק סליין או הפרין - עפ”י ההנחיות; במידה 
ומורגשת התנגדות למעבר הנוזל - נתק את 

השטיפה ופנה לצוות / לרופא המטפל
בסיום השטיפה - התחבר שוב לשקית התרופה 	 

עפ”י ההנחיות

הופעת אוויר בצינור
סגור את גלגל הוויסות	 
נתק את העירוי מפקק הצנתר	 
הוצא אוויר מהמערכת עפ”י הנוהל	 
התחל את תהליך ההתחברות מחדש	 

דם במערכת העירוי

וודא שעדיין יש תמיסה בשקית	 
וודא כי תא הטפטוף מלא עד מחציתו בנוזל, 	 

וסט העירוי שטוף בתמיסה
וודא שהשקית בגובה מתאים	 
במידה וסיימת את קבלת העירוי, המשך לפי 	 

תכנית שטיפת הצנתר

חבוש את המקום עם פד גזה סטרילי ופנה 	 יציאת הצנתר ממקומו
לצוות המטפל

סגור מיידית בקלאמפ בקרבה מקסימלית לגוף, 	 קרע חיצוני / ניתוק בצנתר
ופנה לצוות המטפל

כאב, רגישות, אודם או נפיחות 
במקום העירוי

 הפסק את מתן התרופה ופנה לצוות המטפל.	 
דווח גם לשירות הלקוחות של הטיפול הביתי.

פריחה, סחרחורת, צמרמורת, 
38, או כל תופעה  חום מעל 

חריגה
 הפסק את מתן התרופה ופנה לצוות המטפל.	 

דווח גם לשירות הלקוחות של הטיפול הביתי.

החלף את הפקק	 נזילה מהפקק

 כפפות סטריליות ומסכה
 בקבוק אלכוקסידין )אלכוהול 70% + כלורהקסידין 0.5%(
)NaCI 0.9%( מזרק/ים לשטיפת הצנתר - הפרין ו/או סליין 

    ובנוסף שקית אשפה
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הסרת הפקק משקית התרופה

החדרת קצה סט העירוי המחודד
לשקית התרופה

גלגל 
וויסות

חיבור / ניתוק 
סט העירוי 

מפקק הצנתר

תא 
טפטוף

שקית התרופה

גלגל וויסות

מצב פתוח

מצב סגור

חיבור מזרק שטיפה

סדר הפעולות למתן התרופה
בחיבור לצנתר מרכזי

סדר הפעולות למתן התרופה
בחיבור לצנתר היקפי )פריפרי(

ת
אספטי

ת 
פעילו

ת
אספטי

ת 
פעילו

ת
אספטי

ת 
פעילו

ת
ת אספטי

פעילו
ת

ת אספטי
פעילו

שלב חיבור סט העירוי לשקית התרופה 
הציוד הנדרש

שקית התרופה	 
עמוד עירוי	 
בקבוק אלכוקסידין )אלכוהול 70% + כלורהקסידין 0.5%(	 
 	)NaCI 0.9%( מזרק/ים לשטיפת הצנתר - הפרין ו/או סליין
סט עירוי	 
שקית אשפה	 

ערכת התחברות ובה
פדי גזה סטריליים	 
סדין סטרילי + כפפות סטריליות ומסכה	 

סדר הפעולות
1.1   רחץ ידיים במים וסבון, ויבשן במגבת ידיים אישית נקיה

1.2   פרוס את הציוד על משטח נקי
1.3   הוצא את סט העירוי מתוך האריזה

1.4   סגור את גלגל הוויסות שעל הסט כלפי מטה
1.5   הסר את הפקק הפלסטי שעל שקית התרופה בתנועה סיבובית )בצינורית המיועדת להתחברות(

אין לגעת בחלקים החשופים של הסט והשקית
1.6   הסר את הכיסוי מקצה סט העירוי המחודד

1.7   החדר את קצה הסט המחודד לתוך שקית התרופה בתנועה סיבובית
1.8   תלה את שקית התרופה על העמוד

1.9   לחץ על תא הטפטוף ומלא אותו בנוזל עד מחציתו
 1.10 פתח באיטיות את גלגל הוויסות כלפי מעלה ואפשר לנוזל לזרום לאורך הצינור עד  

        סופו; וודא שאין אוויר במערכת
1.11 סגור את גלגל הוויסות כלפי מטה

1.12 לבש מסכה )בהתאם למדיניות(
1.13 פרוס את הסדין הסטרילי

 1.14 פתח את אריזת הפדים הסטריליים מבלי לגעת בתכולה, השלך אותם על הסדין
        הסטרילי, ושפוך עליהם אלכוקסידין

1.15 פתח את אריזת הכפפות ולבש אותן באופן סטרילי
1.16 חטא עם פד גזה טבול באלכוקסידין את פקק הצנתר - שלוש פעמים, בכל פעם עם פד חדש

1.17 אחוז את מזרק שטיפת הסליין NaCI באמצעות גזה סטרילית והסר ממנו את הפקק
1.18 וודא שאין אוויר במזרק וחבר אותו לפקק הצנתר)באמצעות לחץ וסיבוב(

1.19 פתח את הקלאמפ )במידה וקיים(
1.20 הזרק באיטיות את תוכן המזרק

1.21 סגור את הקלאמפ )במידה וקיים(
1.22 נתק את המזרק מפקק הצנתר בתנועה סיבובית והשלך אותו לפח

1.23 הסר את המכסה שבקצה סט העירוי המחובר לשקית התרופה
1.24 חבר את קצה צינור העירוי לפקק הצנתר )באמצעות לחץ וסיבוב

1.25 פתח את הקלאמפ )במידה וקיים(
 1.26 כוון את קצב הטפטוף באמצעות גלגל הוויסות, עפ”י ההנחיות שקיבלת

שלב ניתוק מסט העירוי
הציוד הנדרש

בקבוק אלכוקסידין )אלכוהול 70% + כלורהקסידין 0.5%(	 
 	)NaCI 0.9%( מזרק/ים לשטיפת הצנתר - הפרין ו/או סליין

ערכת התחברות ובה
פדי גזה סטריליים	 
סדין סטרילי + כפפות סטריליות ומסכה	 

סדר הפעולות
2.1   רחץ ידיים במים וסבון, ויבשן במגבת ידיים אישית נקיה

2.2   סגור את גלגל הוויסות
2.3   סגור את הקלאמפ שעל הצנתר במידה וקיים

2.4   לבש מסכה )בהתאם למדיניות(
2.5   פרוס את הסדין הסטרילי

 2.6   פתח את אריזת הפדים הסטריליים מבלי לגעת בתכולה, השלך אותם על הסדין
        הסטרילי, ושפוך עליהם אלכוקסידין

2.7   פתח את אריזת הכפפות באופן סטרילי
2.8   לבש את הכפפות באופן סטרילי

2.9   אחוז את סט העירוי באמצעות גזה ונתק אותו בתנועה סיבובית מפקק הצנתר
2.10 השלך את הסט עם השקית לפח

 אין לגעת בחלקים החשופים

הציוד הנדרש
שקית התרופה	 
עמוד עירוי	 
סט עירוי	 
פדים סטריליים	 
שקית אשפה	 
בקבוק אלכוקסידין )אלכוהול 70% + כלורהקסידין 0.5%(	 
 	)NaCI 0.9%( מזרק/ים לשטיפת הצנתר - הפרין ו/או סליין 

חיבור סט העירוי לשקית התרופה
רחץ ידיים במים וסבון, ויבשן במגבת ידיים אישית נקיה. 1
פרוס את הציוד על משטח נקי. 2
הוצא את סט העירוי מתוך האריזה. 3
סגור את גלגל הוויסות שעל הסט כלפי מטה. 4
 הסר את הפקק הפלסטי שעל שקית התרופה בתנועה סיבובית. 5

 )בצינורית המיועדת להתחברות(
אין לגעת בחלקים החשופים של הסט והשקית

הסר את הכיסוי מקצה סט העירוי המחודד. 6
 החדר את קצה הסט המחודד לתוך שקית התרופה )באמצעות לחץ וסיבוב(. 7

הוצאת אויר מסט העירוי / מילוי הסט בנוזל התמיסה
תלה את שקית התרופה על העמוד. 8
לחץ על תא הטפטוף ומלא אותו בנוזל עד מחציתו. 9

 פתח באיטיות את גלגל הוויסות כלפי מעלה ואפשר לנוזל לזרום לאורך הצינור;. 10
וודא שאין אוויר במערכת

סגור את גלגל הוויסות כלפי מטה. 11

חיבור לשקית התרופה
חטא את פקק הצנתר שבידך באמצעות פד טבול באלכוקסדין. 12
הורד את המכסה מעל מזרק השטיפה )סליין(. 13
וודא שאין אוויר במזרק. 14
חבר את המזרק לפקק הצנתר שבידך )באמצעות לחץ וסיבוב(. 15
הזרק באיטיות את תוכן המזרק. 16
נתק את המזרק מהפקק בתנועה סיבובית והשלך את המזרק לפח. 17
 הסר את המכסה שבקצה סט העירוי המחובר לשקית התרופה. 18

אין לגעת בחלקים החשופים של הסט והשקית
חבר את קצה צינור העירוי לפקק הצנתר שבידך )באמצעות לחץ וסיבוב(. 19
כוון את קצב הטפטוף באמצעות גלגל הוויסות עפ”י ההנחיות שקיבלת. 20

חיבור לשקית התרופה
רחץ ידיים במים וסבון, ויבשן במגבת ידיים אישית נקיה. 21
לאחר גמר כל התמיסה בשקית, סגור את גלגל הוויסות. 22
נתק את סט העירוי מפקק הצנתר שעל ידך בתנועה סיבובית. 23
השלך את השקית וסט העירוי לפח. 24

שטיפת הצנתר
 חטא את פקק הצנתר שבידך. 25

בעזרת פד גזה טבול באלכוקסידין
הורד את המכסה מעל מזרק השטיפה. 26
וודא שאין אוויר במזרק. 27
חבר את המזרק לפקק הצנתר שבידך )באמצעות לחץ וסיבוב(. 28
הזרק באיטיות את תוכן המזרק. 29
נתק את המזרק מפקק הצנתר בתנועה סיבובית והשלך את המזרק לפח. 30
 במידה וקיימת הוראה רפואית לשטיפה עם הפרין - בצע פעולת שטיפה נוספת. 31

סיימת את מתן התרופה

 2.11 חטא את הפקק שבקצה הצנתר באמצעות פד גזה טבול באלכוקסידין - שלוש פעמים,
       בכל פעם עם פד חדש

2.12 אחוז את מזרק שטיפת הסליין באמצעות גזה סטרילית והסר ממנו את הפקק
2.13 וודא שאין אוויר במזרק

2.14 חבר את המזרק לפקק הצנתר )באמצעות לחץ וסיבוב(
2.15 פתח את הקלאמפ שעל הצנתר )במידה וקיים(

2.16 הזרק באיטיות את תוכן המזרק 
2.17 סגור את הקלאמפ שעל הצנתור )במידה וקיים(

2.18 נתק את המזרק מפקק הצנתר בתנועה סיבובית והשלך אותו לפח
2.19 במידה וקיימת הוראה רפואית לשטיפה עם הפרין - בצע פעולת שטיפה נוספת

         סיימת את מתן התרופה


