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הנחיות לטיפול ביתי

זיהוי תקלות והטיפול בהן - 
מתן תרופה באינפיוזר )מיכל התרופה(

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

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

המידע בעלון מוגש כשירות בלבד ואינו מהווה המלצה לטיפול או תחליף לייעוץ רפואי מקצועי
כל הזכויות שמורות לניאופרם - אין לצלם, להעתיק ו/או לעשות כל שימוש מסחרי מבלי לקבל אישור בכתב מניאופרם

מתן תרופה באִינְפְיּוזֵר 
)מיכל התרופה( אין להשתמש בתרופה  #

אם התופעה מתגלה במהלך מתן התרופה,   #
הפסק את הטיפול מיד

התרופה  האינפיוזר/מיכל  את  שמור   #
לביקורת ופנה לצוות המטפל

עכירות בתרופה
שבאינפיוזר/מיכל התרופה
)שינוי צבע, הופעת גושים(

אין להשתמש באינפיוזר/מיכל התרופה ולשמור   #
אותו לביקורת

דליפה )נזילה( מהאינפיוזר/ 
מיכל התרופה

הפסק את מתן התרופה ופנה לצוות/לרופא   #
המטפל

כאב, רגישות, אודם או  
נפיחות במקום העירוי

חבוש את המקום עם פד גזה סטרילי ופנה   #
לצוות המטפל

יציאת הצנתר ממקומו

מקסימלית      בקרבה  בלחצן,  מיידית  סגור   #
לגוף, ופנה לבית החולים הקרוב

קרע חיצוני / ניתוק 
בצנתר

החלף את הפקק  # נזילה מהפקק

שם האח/ות המטפל/ת - 

שם הרופא/ה המטפלת - 

מס’ טלפון

מס’ טלפון

הפסק את מתן התרופה ופנה לצוות/לרופא   #
המטפל

תופעות כמו: פריחה, חום, 
סחרחורת, צמרמורת, או 

כל תופעה חריגה

וודא שהלחצן שעל האינפיוזר/מיכל התרופה וזה   #
שעל הצנתר - פתוחים

וודא שאין קיפול או כיפוף של הצנתר  #
מפקק  התרופה  האינפיוזר/מיכל  את  נתק   #
הצנתר  של  שטיפה  בעדינות  בצע  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 לאינפיוזר/מיכל   #

התרופה עפ”י ההנחיות

האינפיוזר/מיכל התרופה 
אינו מטפטף;

הבלון אינו מתרוקן;
דם בצינור האינפיוזר/מיכל 

התרופה

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

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.

משאבת אינפיוזר/מיכל התרופה
כל זר/מי ו נפי האי משאבת 
מכנית  משאבה  הינה  התרופה 
המאפשרת קצב טפטוף קבוע לאורך 
נמצאת  בו  בלון  מכילה  היא  זמן. 
התרופה לפי המינון והכמות שהרופא 
שעליו  עירוי  צינור  ובהמשכו  קבע, 
מורכבים פילטר ולחצן )מלחצת(. בסוגי 
משאבות מסויימים קיים חיישן )סנסור(.

עקרונות הטיפול
שמירה על היגיינה במהלך הטיפול  4

שמירה על שלבי הביצוע  4
שמירה על הצנתר והציוד הנלווה  4

הקפדה על שעות מתן התרופה )עפ”י הוראות הרופא(  4

טיפול בתרופה
הנמצאת באינפיוזר/מיכל התרופה

 - המרקחת  בית  הוראות  עפ”י  התרופה  האינפיוזר/מיכל  על  ולשמור  להקפיד  חשוב 
בטמפרטורת החדר, בקירור או במקפיא.

השימוש  לפני  כשעה  להוציאו  יש   - בקירור  נשמר  התרופה  והאינפיוזר/מיכל  במידה  א. 
)בקיץ( / כשעתיים לפני השימוש )בחורף(.

במידה והאינפיוזר/מיכל התרופה נשמר במקפיא - יש להעבירו למקרר כעשרים וארבע  ב. 
שעות לפני השימוש המיועד, ולהוציאו מהקירור כשעה לפני השימוש )בקיץ( / כשעתיים 

לפני השימוש )בחורף(.
אסור לחמם את האינפיוזר/מיכל התרופה - אין להכניסו למיקרוגל או לכל מכשיר  ג. 

חימום אחר.

בדיקת האינפיוזר/מיכל התרופה
וודא כי שמך ומספר ת.ז. על מדבקת האינפיוזר/מיכל התרופה - נכונים  4

וודא כי שם התרופה והמינון שעל האינפיוזר/מיכל התרופה תואמים להוראות הרופא  4
שמועד  התרופה  באינפיוזר/מיכל  תמיד  )השתמש  התפוגה  תאריך  את  בדוק   4

התפוגה שלו הוא הקרוב ביותר(
בדוק את צלילות התמיסה  4

וודא שאין דליפה  4

טיפול תקלה
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רימון קטן
)מלא(

ניפרו גדול

ניפרו קטן

)pouch ’תיק נשיאה )פאוץ

)ריק(



סדר פעולות למתן התרופה
בחיבור לצנתר היקפי )פריפרי(
שלב חיבור האינפיוזר/מיכל התרופה

הציוד הנדרש
0 פדי גזה סטריליים 0 אינפיוזר/מיכל התרופה 

0 תיק נשיאה / פאוץ’  )NaCl 0.9%( 0 מזרק/ים לשטיפת הצנתר - הפרין ו/או סליין
0 שקית אשפה 0 בקבוק אלכוקסידין )אלכוהול 70% + כלורהקסידין 0.5%( 

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

פרוס את הציוד על משטח נקי  2.1
עליהם  ושפוך  בתכולה,  לגעת  מבלי  הסטריליים  הפדים  אריזת  את  פתח   1.3

אלכוקסידין
חטא עם פד גזה טבול באלכוקסידין את פקק הצנתר שעל ידך  1.4

הורד את המכסה מעל מזרק השטיפה )סליין(  1.5
וודא שאין אוויר במזרק  1.6

חבר את המזרק לפקק הצנתר שבידך )באמצעות לחץ וסיבוב(  1.7
הזרק באיטיות את תוכן המזרק  1.8

נתק את המזרק מהפקק בתנועה סיבובית והשלך את המזרק לפח  1.9
וחבר אל פקק  צינור האינפיוזר/מיכל התרופה  הסר את הפקק הסוגר בקצה   1.10

הצנתר שבידך )באמצעות לחץ וסיבוב(
אין לגעת בחלקים החשופים  

פתח את הלחצן הנמצא על צינור האינפיוזר/מיכל התרופה  1.11
הצמד את החיישן )סנסור(, במידה וקיים, עם פלסטר לגופך  1.12

הכנס את האינפיוזר/מיכל התרופה לתוך תיק נשיאה / פאוץ’  1.13
במידה והטיפול ניתן למשך 24 שעות - חזור על סדר הפעולות הנ”ל לפני ההתחברות הבאה

שלב ניתוק האינפיוזר/מיכל התרופה
הציוד הנדרש

0 פדי גזה סטריליים 
0 בקבוק אלכוקסידין  )אלכוהול 70% + כלורהקסידין 0.5%( 

)NaCl 0.9%( 0 מזרק/ים לשטיפת הצנתר - הפרין ו/או סליין
0 שקית אשפה
סדר הפעולות

רחץ ידיים במים וסבון, ויבשן במגבת ידיים אישית נקיה  1.2
פרוס את הציוד על משטח נקי  2.2

עליהם  ושפוך  בתכולה,  לגעת  מבלי  הסטריליים  הפדים  אריזת  את  פתח   2.3
אלכוקסידין

נתק את סט האינפיוזר/מיכל התרופה מפקק הצנתר שעל ידך בתנועה סיבובית,   2.4
והשלך את האינפיוזר/מיכל התרופה לפח

אין לגעת בחלקים החשופים  
חטא את הפקק שבקצה הצנתר שבידך, באמצעות פד גזה טבול באלכוקסידין  2.5

הורד את המכסה מעל מזרק השטיפה )סליין ו/או הפרין(  2.6
וודא שאין אוויר במזרק  2.7

חבר את המזרק לפקק הצנתר שבידך )באמצעות לחץ וסיבוב(  2.8
הזרק באיטיות את תוכן המזרק  2.9

נתק את המזרק מהפקק בתנועה סיבובית והשלך את המזרק לפח  2.10
שטיפה  פעולת  בצע   - הפרין  עם  לשטיפה  רפואית  הוראה  וקיימת  במידה   2.11

נוספת

סדר פעולות למתן התרופה
בחיבור לצנתר מרכזי / פיקליין
שלב חיבור האינפיוזר/מיכל התרופה

הציוד הנדרש
0 בקבוק אלכוקסידין )אלכוהול 70% + כלורהקסידין 0.5%(

)NaCl 0.9%( 0 מזרק/ים לשטיפת הצנתר - הפרין ו/או סליין
0 שקית אשפה 0 אינפיוזר/מיכל התרופה  

0 תיק נשיאה / פאוץ’ 
ערכת התחברות ובה

0 פדי גזה סטריליים 0 סדין סטרילי + כפפות סטריליות ומסכה 
סדר הפעולות

רחץ ידיים במים וסבון, ויבשן במגבת ידיים אישית נקיה או מגבת נייר  1.1
פרוס את הציוד על משטח נקי  2.1
לבש מסכה )בהתאם למדיניות(  1.3

פרוס את הסדין הסטרילי  1.4
הסדין  על  אותם  השלך  בתכולה,  לגעת  מבלי  הסטריליים  הפדים  אריזת  את  פתח   1.5

הסטרילי, ושפוך עליהם אלכוקסידין, הכן בצד המשטח מזרק שטיפה
פתח את אריזת הכפפות ולבש אותן באופן סטרילי  1.6

חטא עם פד גזה טבול באלכוקסידין את פקק הצנתר שלוש פעמים. כל פעם עם פד חדש.  1.7
אחוז את מזרק שטיפת הסליין באמצעות גזה סטרילית והסר ממנו את הפקק  1.8

וודא שאין אוויר במזרק   1.9
חבר את המזרק לפקק הצנתר )באמצעות לחץ וסיבוב(  1.10

פתח את הלחצן )במידה וקיים( והזרק באיטיות את תוכן המזרק  1.11
סיבובית  בתנועה  הצנתר  מפקק  המזרק  את  נתק  וקיים(,  )במידה  הלחצן  את  סגור   1.12

והשלך אותו לפח
הסר את הפקק הסוגר בקצה צינור מיכל התרופה וחבר אל פקק הצנתר )באמצעות לחץ וסיבוב(  1.13

אין לגעת בחלקים החשופים
פתח את הלחצן הנמצא על צינור האינפיוזר/מיכל התרופה ואת זה שעל הצנתר )במידה וקיים(  1.14

הצמד את החיישן )סנסור(, במידה וקיים, עם פלסטר לגופך  1.15
הכנס את מיכל התרופה לתוך תיק נשיאה / פאוץ’  1.16

במידה והטיפול ניתן למשך 24 שעות - חזור על סדר הפעולות הנ”ל לפני ההתחברות הבאה
שלב ניתוק האינפיוזר/מיכל התרופה

הציוד הנדרש
0 שקית אשפה 0 בקבוק אלכוקסידין )אלכוהול 70% + כלורהקסידין 0.5%(  

)NaCl 0.9%( 0 מזרק/ים לשטיפת הצנתר - הפרין ו/או סליין
ערכת התנתקות ובה

0 סדין סטרילי + כפפות סטריליות ומסכה                     0 פדי גזה סטריליים 
סדר הפעולות

רחץ ידיים במים וסבון, ויבשן במגבת ידיים אישית נקיה  1.2
לבש מסכה )בהתאם למדיניות(  2.2

פרוס את הסדין הסטרילי  2.3
הסדין  על  אותם  השלך  בתכולה,  לגעת  מבלי  הסטריליים  הפדים  אריזת  את  פתח   2.4

הסטרילי, ושפוך עליהם אלכוקסידין, הכן בצד המשטח מזרק שטיפה
סגור את הלחצן שעל הצנתר )במידה וקיים(  2.5

פתח את אריזת הכפפות ולבש אותן באופן סטרילי  2.6
אחוז את סט האינפיוזר/מיכל התרופה באמצעות גזה ונתק אותו בתנועה סיבובית מפקק הצנתר  2.7

השלך את האינפיוזר/מיכל התרופה לפח  2.8
אין לגעת בחלקים החשופים  

חטא את הפקק שבקצה הצנתר באמצעות פד גזה טבול באלכוקסידין - שלוש פעמים,   2.9
כל פעם עם פד חדש

אחוז את מזרק השטיפה באמצעות גזה סטרילית והסר ממנו את הפקק  2.10
וודא שאין אוויר במזרק   2.11

חבר את המזרק לפקק הצנתר )באמצעות לחץ וסיבוב(  2.12
פתח את הלחצן שעל הצנתר )במידה וקיים(  2.13

הזרק באיטיות את תוכן המזרק  2.14
סגור את הלחצן שעל הצנתר )במידה וקיים(  2.15

נתק את המזרק מפקק הצנתר בתנועה סיבובית והשלך אותו לפח  2.16
במידה וקיימת הוראה רפואית לשטיפה עם הפרין - בצע פעולת שטיפה נוספת  2.17

קצה צינור האינפיוזר

חיבור מזרק שטיפה

לחצן )מלחצת(

חיבור
צינור האינפיוזר
לפקק הצנתר

באמצעות
לחץ וסיבוב

חיבור בין
צנתר

למאריך

מאריך
הצנתר

מדבקה
לבדיקת פרטים
ומועד תפוגה

משאבת אינפיוזר/מיכל התרופה
מדגם ניפרו

צינור
האינפיוזר

פתוח

פתוח

סגור

סגור

חיישן )סנסור(פילטר

צנתר

פקק הצנתר

פעילות אספטית
פעילות אספטית

פעילות אספטית
פעילות אספטית


