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 מבוא

ומהווה את הסיבה המובילה  רם השכיח ביותר לתמותה בשדה הקרבדימום הינו הגו

ברמת השטח, לדוגמה דימום מגפה  לחיץהדמם יכול לנבוע ממקור שהינו . (1-3) למוות בר מניעה

בשטח, לדוגמה דימום מאיבר  לחיץאשר ניתן לעצור ע"י חוסם עורקים, או ממקור שהינו בלתי 

, מפגיעות גו הואמוות בר ההצלה הדימום ממקרי  2/3 -במתארים צבאיים כיום, כ בחלל הבטן. 

בפצועים (, 3) כלומר במרבית המקרים הדימום אינו ניתן לעצירה בשטח, אלא רק בחדר ניתוח

יש צורך בהחזרת נפח הדם  על מקור הדימום, ללחוץ, ובמיוחד במקרים בהם לא ניתן מדממים

. (4) שאבד הנפחדי להחזיר את כ נוזל קריסטלואידיכמויות גדולות של  תבעבר, היו ניתנושאבד. 

 מסיבי עלול לסכן את הפצוע ואף לגרום למותו םקריסטלואידיאולם, עם השנים הסתבר כי מתן 

תורת החייאת בקרת  בשנים האחרונות פותחה לאור זאת הפרק. , מסיבות שיפורטו בהמשך(5)

 . תורה זו דוגלת במספר עקרונות:Damage Control Resuscitation (6)נזקים, או 

ישיר/ עקיף  לחץהפעלת ע"י  – השגת שליטה על מקור הדימום במהירות האפשרית .1

 .או ע"י הגעה מהירה לחדר ניתוח בשטח

2. Permissive Hypotension -  כדי להימנע מתופעת הלוואי של עודף נוזלים, נחזיר

לחץ  ו:עדי ההחייאה יהילפצוע רק את הכמות הדרושה לשימור נפח דם מינימלי. י

מצב הכרה ו נמושלדקה, דופק רדיאלי  130, דופק מ"מ כספית 90דם סיסטולי של 

  תקין )בפצועים שלא סובלים מפגיעת ראש מקבילה(.

מאחר והפצוע  – מעבר מהיר ככל האפשר מהחזר קריסטלואידים להחזר מוצרי דם .3

עבור הפצוע, ע"י מתן של  "להרכיב" דם מלאאיבד דם, נעדיף להחזיר לו דם, כלומר 

. אם לא ניתן "להרכיב" דם מחדש, 1:1:1כדוריות אדומות, פלסמה וטסיות ביחס של 

נשתמש במוצרי הדם הזמינים לנו ביחס קרוב ככל האפשר לדם מלא. כלומר, אם יש 

ניתן  . אם יש רק פלסמה,1:1בידינו דם ופלסמה, נחזיר לפצוע מוצרים ביחס של 

יעדי ההחייאה יהיו , חשיפה מיותרת למוצרי דםלהימנע מכדי  .מנות פלסמה חוזרות

לדקה, דופק רדיאלי נמוש  130מ"מ כספית, דופק  90לחץ דם סיסטולי של  :גם כאן

 .ומצב הכרה תקין )בפצועים שלא סובלים מפגיעת ראש מקבילה(

 דוגמת הקסקפרון.למשל ע"י תרופות  - קרישהה תמיכה במערכת .4

למניעת תופעות הלוואי הקשורות לרבות חימום פעיל,  – צועשמירה על חום גוף הפ .5

 .מיהרבהיפות

כאשר החייאת בקרת הנזקים מתבצעת במתאר טרום בית חולים, בו אופציות טיפוליות רבות 

 Remote Damage Controlאינן זמינות, היא מכונה החייאת בקרת נזקים בשדה, או 

Resuscitation (R-DCR) . ,עד כהR-DCR איגרות טראומה  4היתה מחולקת על פני   בצה"ל– 

( 87(, מתן דם בשדה )איגרת 83(, מתן הקסקפרון )איגרת 80החייאת נוזלים מאוזנת )איגרת 

מחליף את האיגרות הנ"ל,  RDCR-(. פרק ה89וטיפול בפלסמה במתאר טרום בית חולים )איגרת 

, R-DCR -הרק יפרט את עקרונות הפ ומיועד כמוהן לטיפול בפצועים מבוגרים בלבד ולא בילדים.

וכן יציג  השונים, את ההיגיון מאחורי השימוש בהם תכונותיהם של נוזלי ההחייאה אתיפרט 

ובדף הסבר  וקול הטיפול האחודפרוטהפרק נפתח ב פרוטוקול אחוד לטיפול בפצוע המדמם.

חובשים  –"ל מחייב את כלל המטפלים בצה . פרוטוקול זההמתמצתים את הפרק כולו לפרוטוקול

  ומטפלים בכירים כאחד.
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 בפצוע המדמםבשדה פרוטוקול החייאת בקרת נזקים 

 

 

  

                           

                                                                          

               

 

 

 

 

  

 

 

          

 

                                                                         

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                                                                                      

                                                                                     

 

 

 

 

 

 פציעה שטחית בוודאות?
 ללא פציעה חודרת

 ללא שינוי בהכרהוגם 
 ללא מנגנון פציעה משמעותיוגם 

 

השגת אין חובה ב
גישה וורידית או 

 במתן נוזלים

 וורידית מבלי לעכב את פינוי הפצוע!השג גישה 
לא  וגם במקרה של פציעה חודרת בגו/ באזור מעבר

גרם  1 תן –שעות מהפציעה  3-חלפו יותר מ
 .דקות( 5-כ בהזרקה איטית )משך IVהקסאקפרון 

 האם הפצוע בהלם עמוק?

 או  )שאינו על רקע חבלת ראש( שינוי ברמת ההכרה
דר דופק היע ואפעימות בדקה  130-מקצב לב גדול 

 אורדיאלי  
 מ"מ כספית 90-לחץ דם סיסטולי קטן מ

 הפסק החייאת נוזלים
הארטמן בטפטוף איטי המשך מתן 

 לשמירה על וריד פתוח.

 דקות. 10כל  הערך מחדש 

 כן

 לא

 כן

 כן

 לא

 לא

ראשית עצור כל 
דימום הניתן 

 לעצירה!

 מתן נוזלים קודם תמיד למתן הקסאקפרון !

.  נטר (FDPפלסמה מיובשת ) תן מנת :עדיפות ראשונה
 אחר תופעות לוואי.

 .מ"ל הארטמן 500של  מנהתן  :אפשרות שניה
 איטי מתן IVגרם של הקסקפרון  1תן  :אם לא ניתן עדיין 

 .שעות מרגע הפציעה 3-במידה ולא חלפו יותר מ

האם  – ובתום כל מנת נוזלים דקות 10הערך מחדש כל 
 הפצוע עדיין בהלם עמוק?

 לב קצב או  )שאינו על רקע חבלת ראש( ההכרה ברמת שינוי
 דם לחץ או רדיאלי דופק היעדר או בדקה פעימות 130-מ גדול

 .כספית מ"מ 90-מ קטן סיסטולי

 

 PRBCמנת תן  :זמינה (PRBCכדוריות דם אדומות ) במידה ומנת
 .FDPעם  1:1ביחס של 

 .FDPתן מנה נוספת של  :לא זמינה PRBCבמידה ומנת 

 מ"ל הארטמן 500של  מנה נוספתתן  :לא זמינה FDPה ומנת במיד

 .נטר אחר תופעות לוואי –בכל שימוש במוצר דם 

 שמור על חום גופו של הפצוע!
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 הסבר לפרוטוקול:

 אותו יש להעניק לפצוע הוא עצירת דימום.  הטיפול הראשון .1

הפעולות המתוארות בפרוטוקול הנ"ל מבוצעות כחלק מסבב המשלים בסקר המבוצע לפצוע )ע"פ  .2

. אם אין לעכב את פינוי הפצוע לצורך מתן נוזל החייאה או תרופה בעירוי(. בכל מקרה, MTLS-ה

 ות תוך כדי פינוי.נדרש, יש לבצע את הפעול

גרם הקסאקפרון לכל פצוע עם פגיעה חודרת בגו או באזור מעבר )צוואר, בית שחי, עכוז,  1תן  .3

שעות מרגע הפציעה. אין לטפל בפצוע  3, כל עוד המנה ניתנת תוך מפשעה( ללא קשר למדדיו

 שעות מרגע פציעתו. 3-בהקסאקפרון במידה וחלפו יותר מ

, דם( יתבצע אך ורק לפצועים בהלם FDPשהוא )קריסטלואידים, נוזל החייאה מכל סוג מתן  .4

 , כלומר פצועים העונים על אחד מהקריטריונים הבאים:דימומי )המורגי( עמוק

 שאינו על רקע חבלת ראש שינוי ברמת ההכרה. 

 פעימות לדקה או דפוק רדיאלי שאינו נמוש. 130-דופק בקצב גדול מ 

 פית.מ"מ כס 90-לחץ דם סיסטולי הנמוך מ 

. רק במידה ומנת FDPבצה"ל, נוזל ההחייאה המועדף לשימוש בפצוע בהלם דימומי עמוק הוא  .5

FDP  מופיע בסוף  נספח א'מ"ל הארטמן.  500אינה זמינה לשימוש, יש לטפל בפצוע במנה של(

מפרט כיצד יש לבצע רקונסטיטוציה למנת הפלסמה, כלומר כיצד להפוך אותה מאבקה  הפרק(

מייד עם סיום  .מ"ל הארטמן עד לסיום ביצוע הרקונסטיטוציה 500להתחיל במנת לנוזל. ניתן 

 ההארטמן.תמיסת במקום  FDP-יש לחבר את ה FDP-הכנת מנת ה

שעות מרגע  3כל עוד המנה ניתנת תוך  גרם הקסאקפרון בכל פצוע עם הלם עמוק 1-יש לטפל ב .6

ם לא קיבלו את המנה הראשונה . לכן, פצועים אלו יטופלו בשלב זה בהקסאקפרון, אהפציעה

  בשלבים מוקדמים יותר של הסכימה.

או  פגיעת ראש מבודדת, שאינה מלווה בהלם דימומי עמוק, אינה אינדיקציה למתן הקסאקפרון .7

 נוזלי החייאה.
בפצוע עם גישה וורידית אחת יש לחדול ממתן קפרון! אמתן נוזלים קודם תמיד למתן הקס .8

 .FDP-לתת הקסאקפרון באותה צנרת עירוי של הלי החייאה. אין הקסאקפרון ולעבור למתן נוז

יש לעצור ולהעריך מחדש את מצב הפצוע  -( ברצף FDPבכל מקרה, אין לתת מנות נוזלים )כולל  .9

נטפל בפצוע במנות נוזלים נוספות רק במידה והפצוע עדיין בהלם דימומי בתום כל מנת נוזלים. 

 עמוק.

זמינה, יש  PRBCובמידה ומנת  FDPמומי עמוק לאחר מתן מנת במידה והפצוע עדיין בהלם די .10

. יש לזכור כי המנה PRBC -למנות ה FDP-בין מנות ה 1:1להמשיך את ההחייאה ביחס של 

 .FDPהראשונה הניתנת לפצוע תמיד תהיה 

( יש לנטר את הפצוע מחשש להתפתחות תופעות לוואי PRBCאו  FDPבכל שימוש במוצר דם ) .11

ר אחר תסמינים כדוגמת גרד, נפיחות, צמרמורות וכאבי חזה/גב. במידה ותסמינים , בעיקחריפות

מ"ל תמיסת  500אלו מופיעים, יש לעצור את עירוי מוצר הדם באופן מיידי, להחליפו במנת 

 .101הארטמן ולתעד את המקרה בטופס 

ייאת במידה והפצוע התאושש לאחר הטיפול ואין סימני הלם דימומי עמוק, נעצור את הח .12

בקצב הזלפה מינימלי  נתמ"ל הארטמן הנית 500הנוזלים. יש לחבר את הפצוע לעירוי של מנת 

 10לצורך שמירה על ווריד פתוח בלבד. יש להמשיך ולהעריך מחדש את מצבו של הפצוע בכל 

 דקות מחשש להידרדרות מחודשת.

ע ע"י שימוש והיא תתבצ שמירה על חום גופו של הפצוע היא חלק בלתי נפרד מההחייאה .13

 באמצעים פסיביים )שמיכות( או אקטיביים )שקיות חימום( ע"פ שיקול דעתו של המטפל הבכיר.

מטפלים בכירים בסדיר ובמילואים עלה כי הסיבה העיקרית  531מסקר שערך חיל הרפואה בקרב  .14

למתן עודף של נוזלים היא העובדה שמטפלים בכירים אינם יכולים לשהות ליד פצוע מבלי 

נוזלי החייאה הם  –ניק לו טיפול כלשהו, גם אם הוא אינו זקוק לטיפול. אנו שבים ומדגישים להע

, לא בחוסר ולא תרופה ככל התרופות! לכן יש להשתמש בהם בהתאם לאינדיקציות בלבד

 בעודף.
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 םומיעל מקור הדמהירה שליטה השגת 

 

ה מוחלטת של הטיפול הרפואי הטוב ביותר שניתן להעניק לפצוע מדמם הוא עציר

לעיתים ניתן לעצור את הדימום בשטח, ע"י שימוש  .בחדר ניתוח ל מקורושליטה עהדימום והשגת 

עצירת הדימום באמצעי אלו באמצעים בסיסיים כמו חוסם עורקים או תחבושת המוסטטית. 

. הינה בעלת חשיבות עליונה, והיא הפעולה הראשונה אותה יש לבצע כחלק מהטיפול בפצוע

ולות ההחייאה, כמו מתן הקסאקפרון ופלסמה, יבוצעו רק אחרי ביצוע פעולות לעצירת שאר פע

מקומו של הפצוע המדמם הוא בחדר הניתוח, ויש להימנע   -הדימום. אנו שבים ומדגישים 

, עכב פינויילכן, מתן תרופה או נוזל כלשהו בעירוי, לעולם לא  .מפעולות שיעכבו את פינויו לשם

  קביל או תוך כדי הפינוי.במ ויש לבצע זאת

למשל  יש לזכור כי הדימום עלול להתחדש,גם אם השגנו שליטה על הדימום בשטח, 

נפגעים שטופלו בחוסם עורקים במקרים בהם חוסם העורקים נפתח עקב תזוזה של הפצוע. לכן, 

)ללא יכולת לבצע המרה לחבישה לוחצת( או בתחבושת המוסטטית עדיין מוגדרים כדחופים 

כמו נפגעי  –ינוי ויש לפנותם בהקדם האפשרי. בנפגעים בהם לא ניתן לעצור את הדימום בשטח לפ

 גו, חשיבות הפינוי המהיר אף גדולה יותר.

השימוש בחוסמי עורקים ובתחבושות המוסטטיות מתואר בהוראות הדרכה 

 . השימוש יתואר בהרחבה בחודשים הקרובים תחת הפרק(88, 87) וב"מבטראומה" שונות

גם ו 80"מבטראומה" מספר ב "אמצעים לעצירת דימום בשטח". הגדרות הפינוי הרפואי מתוארות

 הן יתוארו בהרחבה בהמשך תחת הפרק "הפינוי הרפואי". 

. 
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  Permissive Hypotension – נוזליםשל מינימלי  בנפחטיפול 

 מדוע נוזלים הם חלק מהטיפול בפצוע המדמם?

ל אדם בוגר, ונמצאים בגוף האדם בתערובת יחד עם ממשקלו ש 60%-כ מהוויםמים 

נקראת "נוזל תוך ו בתוך תאי הגוף נמצאתהמים  כשני שלישים מכמותשונים.  וחלבונים מלחים

הנוזל החוץ תאי מכיל תאי". שליש מכמות המים נמצאת מחוץ לתאים ומכונה "נוזל חוץ תאי". 

ברובו באיברי נמצא תאי  חוץהנוזל ה . אישל הנוזל התוך תהשונה מזו  וחלבונים תערובת מלחים

בתוך כלי הדם  הנוזל החוץ תאי שנמצאדם הוא איבר, וגם  .התאים ביןהגוף השונים בחלל ש

, הנוזל דומהבכלל הנוזל החוץ תאי  והחלבונים מכונה "נוזל תוך כלי". מכיוון שתערובת המלחים

 הדם.  לבין כלי השונים יכול לנוע בחופשיות יחסית בין האיברים

דם, גורמי  כדוריות דם, טסיות, חלבונימורכב מ. הדם דם הוא איבר בפני עצמוכאמור, 

בעת דימום, הפצוע מאבד הנוזל התוך כלי מהווה את מרבית נפח הדם. . (6) ונוזל תוך כלי קרישה

נפח בתוך כלי הדם, ובכך לשמור על לחץ הדם, נוזל חוץ תאי הרכיבי הדם. כדי לשמור על את כל 

אם הדימום ממשיך, גם נוזל  נכנס אל תוך כלי הדם.עוזב את האיברים וששהה בתוך איברי הגוף 

שואבים לתוכם  , הם מתנפחים, והתאיםהלםגוף נפגעו כתוצאה מהאיברי ה בנוסף, אם זה אובד.

בעת דימום משמעותי, כמות הנוזל החוץ תאי שאובדת  ,כלומרמים שהיו חלק מהנוזל החוץ תאי. 

-וה 60-ניסויים בשנות העובדה זו הוכחה בסדרת . לפצוע גדולה מכמות הדם שהוא דימם בפועל

 3-ביותר שלו, שיירס השתמש ב בניסוי המפורסם .(7) (Shires) סשבוצעה ע"י טום שייר 70

מ"מ  50מכל הכלבים הוא שאב דם עד ללחץ דם סיסטולי של כלבים כל אחת.  10קבוצות בנות 

דקות. בתום תקופת הדימום, כל קבוצת כלבים טופלה באופן שונה. לקבוצה  90כספית למשך 

אחת הוחזרה כל כמות הדם שאבדה בזמן הדימום. לקבוצה שניה הוחזרה כל כמות הדם שאבדה 

מ"ל לק"ג.  10רישה( במינון נמוך של , חלבוני דם וגורמי קכליבתוספת לפלסמה )נוזל תוך 

 5%בכמות של  תמיסת הארטמןהקבוצה השלישית קיבלה את כמות הדם שאבדה יחד עם 

שרדו פי שניים מהכלבים  תמיסת הארטמןממשקל הגוף של הכלבים. הכלבים שקיבלו דם ו

 שקיבלו דם בלבד או דם עם פלסמה.

כירורגים בכל רחבי העולם ותו הזמן. עבודותיו של שיירס הכו גלים בעולם הכירורגיה בא

הנחתה מטפלים  70-שפורסמה בשנות ה ATLS-לים. תורת ההחלו משתמשים יותר ויותר בנוז

דרך שני עירויים שונים בעלי קוטר עבה לכל פצוע עם ליטרים של נוזל  2לתת מנה התחלתית של 

רת של ניתנה לו מנה חוז ,ומדדי הנפגע לא חזרו לערכים נורמלייםבמידה . (8) חשד להלם תת נפחי

בעולם משך עשרות שנים.  של מתן נוזלים מסיבי הייתה מקובלת תפיסה זווכן הלאה.  שני ליטרים

 40( ומס' 1992)מאי  4ת הטראומה מס' ו, ושיטת טיפול זו הומלצה גם באיגרחדרה גם לצה"ל היא

 (. 1998)יולי 
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 מהם סוגי הנוזלים אותם ניתן לתת לפצוע ובאיזה סוג נעדיף להשתמש בפצוע המדמם?

הנוזלים הקיימות  כאמור, הנוזל החוץ תאי מורכב ממים, חלבונים ומלחים. תמיסות 

אינן זהות בהרכבן לנוזל החוץ תאי, אלא רק  , כלומר הנוזלים שאנו יכולים לתת לפצוע,כיום

 :(6)לו. ישנם שני סוגי תמיסת נוזלים דומות

 .תמיסה המורכבת ממים וממלחים הנקראת נוזלים קריסטלואידים  

o שני סוגי הנוזלים הקריסטלואידים העיקריים הם סייליין (Saline) והארטמן 

(Ringer's Lactate, Hartmann's solution.)  

o סייליין הינה תערובת של מים, נתרן וכלור )למעשה ממים וממלח רגיל  תתמיס

כתלות בריכוז המלח פר סוגים של תמיסות סייליין ישנם מסהנמצא במי ים(. 

הדומה לריכוז המלח  0.9%שבהן. תמיסת סייליין נורמלי מכילה ריכוז מלח של 

בנוזל החוץ תאי. תמיסות סייליין היפרטוני מכילות ריכוז מלח הגבוה יותר 

 מריכוז המלח בדם.

o לור )הדומים תמיסת הארטמן מורכבת ממים, מריכוזים נמוכים יותר של נתרן וכ

 יותר לריכוזים בנוזל החוץ תאי( וכן מתוספת של אשלגן, סידן ולקטט. 

o  ריכוז המלחים בתמיסות אלו דומה )אך לא זהה( הוא שהיתרון בתמיסות אלו

המים  –אולם, היתרון הוא גם חיסרון לריכוז המלחים הנמצא בנוזל החוץ תאי. 

ר בשאר הגוף, כחלק מכלל והמלחים יכולים לעזוב בקלות את כלי הדם ולהתפז

 הנוזל החוץ תאי. 

o וג סייליין נורמלי, לאחר זמן מה רק כלמעשה, אם ניתן לפצוע ליטר של נוזל מס- 

ושאר הנפח יתפזר בכל הגוף. מכיוון שריכוז  שארו בכלי הדםיי מ"ל ממנו 330

מושכת מים מהנוזל  התמיסההמלחים בסייליין היפרטוני גבוה מהריכוז בדם, 

 י אל תוך הדם, מכיוון שהגוף מנסה לדלל את הריכוז אליו הוא לא רגיל.החוץ תא

תופעה זו מאפשרת ליותר נפח מים להישאר בתוך כלי הדם ובכך לשמור טוב 

 יותר על לחץ הדם.

  נוזלים  הנקראתאו ממולקולות סוכר גדולות  מורכבת ממים ומחלבוניםהתמיסה

 קולואידים. 

o  ,תמיסות אלבומיןHES ו-Hextend .הן דוגמאות לנוזלים קולואידים 

o מתקשות  היתרון בנוזלים קולואידים הוא שהחלבונים או מולקולות הסוכר

לצאת מכלי הדם, בשונה מהמלחים בנוזלים קריסטלואידים. מכיוון שהן לא 

עוזבות את כלי הדם, הגוף מקיף אותן במים כדי לשמור על ריכוז נמוך שלהן 

 הדם ולחץ הדם נשמר טוב יותר.ובכך עולה נפח המים בתוך כלי 

o  החיסרון בנוזלים קולואידים הוא שמדובר בתמיסות זרות לגוף, שאינן דומות

מערכות הגוף השונות כמו על  להשפיעבהרכבן לנוזל החוץ תאי, ולכן עשויות 

 מערכת החיסון.

 

ינם מחקרים רבים בחנו את השפעות התמיסות השונות על פצועי טראומה. נוזלים קולואידים א

. להיפך, ישנם עדויות (9)משפרים את הישרדות הפצועים לעומת נוזלים קריסטלואידים 
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המצביעות על כך שנוזלים קולואידים עלולים להגביר מעט את תמותת פצועי טראומה בטווח 

ייליין היפרטוני גם הוא לא הוכח כשמשפר ס , בעיקר עקב זיהומים ופגיעה כלייתית.(10) הארוך

. לאור (11)את הישרדותם של פצועי טראומה אלא להיפך, עלה חשד כי הוא מחמיר את התמותה 

טיפול בפצועי טראומה הן תמיסות זאת, תמיסות הנוזלים המומלצות במרבית העולם ל

קריסטלואידים בעלות ריכוז מלחים הדומה לריכוז בנוזל החוץ תאי, כלומר תמיסות סייליין 

בהשוואה בין תמיסת סייליין נורמלי לתמיסת הארטמן עולה כי תמיסת נורמלי והארטמן. 

צת דם קשה יותר הסייליין הנורמלי עשויה להחמיר את מצבו של הפצוע מכיוון שהיא גורמת לחמ

לכן, נוזל הבחירה בצה"ל לטיפול בפצועי טראומה הינו תמיסת . (12))ראה פירוט בהמשך( 

 הארטמן.

  

 בנוזלים קריסטלואידים הוא מסוכן? עודף האם טיפול

, החייאה לפצועי טראומה התבססה על מתן כמויות גדולות של 70-משנות ה כאמור, החל 

היו מספר פרסומי מדעיים פורצי דרך אשר ערערו על  90-, בשנות הקריסטלואידים. עם זאת

. (5) 1994בשנת  Bickell -ו Mattoxהתפיסה השולטת. אחד הפרסומי הבולטים שבהם היה של 

טוקס וביקל השוו בין שתי קבוצות של פצועי טראומה עקב חבלת גו חודרת. אבמאמרם, מ

. (ATLS-לפי פרוטוקול ה)החייאת הנוזלים הסטנדרטית המקובלת ב טופלההקבוצה הראשונה 

כמות נוזלים המספיקה רק  וקיבל שה הפצועים, החייאת הנוזלים עוכבה, ולמעקבוצה השניהב

רק בחדר הניתוח החלו פצועי  לחדר הניתוח. םמ"ל לשעה( עד להגעת 10-לשמירה על וריד פתוח )כ

מ"מ כספית ותפוקת  100לקבל נוזלים, כשיעדי הטיפול היו ל"ד סיסטולי של  המעוכבתהקבוצה 

 הפכניות:מ"ל שתן לשעה.  תוצאות המחקר היו מ 50-שתן של מעל ל

  עד לחדר הניתוח, פצועי הקבוצה הסטנדרטית טופלו בכמות נוזלים הגדולה פי עשרה מזו

 של הפצועים בקבוצה המעוכבת.

 תה דומה. יהי לחץ הדם, הדופק ורמת החומציות בדם עורקי של הפצועים בשתי הקבוצות

ד ההמוגלובין בקבוצה הסטנדרטית היה נמוך יותר, זמן יצירת קריש דם )לפי מד

Prothrombin time.היה ארוך יותר בקבוצה הסטנדרטית ) 

  פצועי הקבוצה המעוכבת שרדו בשיעור גבוה יותר והשתחררו מבית החולים מוקדם יותר

 לעומת פצועי הקבוצה הסטנדרטית.

מחקר זה הצטרף לשורה של מחקרים אחרים אשר הצביעו על השפעות שליליות של מתן יתר של 

אז  לי חיים. טום שיירס הראה שטיפול בנוזלים משפר של מצב הפצוע,נוזלים במודלים של בע

 מדוע טיפול עודף בנוזלים מסכן פצועים?

גורמים עיקריים אשר עלולים לגרום למותו. שלושת הגורמים  3בפצוע המדמם, ישנם 

חמצת, היפותרמיה ופגיעה במערכת  –והם  (13)הטריאדה הקטלנית של הטראומה הללו מכונים 

הינה חיונית ליצירת קריש דם שיאטום את הפצע וימנע את המשך . מערכת הקרישה הקרישה

. כאשר הפציעה "מבוא למערכת הקרישה" בהמשך( )ראה פירוט תחת תת הפרק אובדן הדם

חמורה, הגוף צורך במהירות כמות גדולה של גורמי קרישה. צריכה מוגברת זו, בשילוב עם גורמי 

ינה את מאגר גורמי הקרישה של הגוף ומביאה קרישה שנאבדים יחד עם אובדן הדם הכללי, מקט
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תופעה זו ידועה  לכך שתוך זמן קצר לאחר הפגיעה, הגוף אינו מסוגל יותר לייצר קריש באופן יעיל.

גורמי . Trauma Induced Coagulopathy (TIC) (14)בספרות כהפרעת קרישה עקב טראומה או 

הנורמלית, כלומר  הגוףהקרישה הינם חלבונים, אשר ככל חלבוני הגוף, בנויים לעבוד בסביבה 

כאשר הגוף  .7.4( היא pHמעלות צלזיוס ורמת החומציות של הדם ) 37-כאשר טמפ' הדם היא כ

 )הומאוסטזיס(:פצוע, הוא מאבד את יכולתו לשמור על סביבה תקינה 

  כמות הדם  מצב ההלםהשרירים והכבד הם יצרני חום מרכזיים בגוף, אך עקב

המגיעה אליהם נמוכה והם אינם מייצרים חום שיעזור לשמור על 

 ללא ייצור חום יעיל, הגוף מתקרר במהירות.ההומאוסטזיס. 

  המגיעה אל תאי הגוף השונים נמוכה. , כמות החמצן ההלםבמקביל, עקב

, אשר חייבים לייצר אנרגיה כדי לשרוד, מייצרים אנרגיה בשיטה שאינה התאים

דורשת חמצן )משתמשים בייצור אנרגיה אנאירובי לעומת ייצור האנרגיה 

האירובי הרגיל(. אחרי מתוצרי הלוואי של שימוש בשיטה האנאירובית הוא 

ת . החומצו(Lactic acid) או חומצת לקטט חומצות שונות כגון חומצת החלב

של  pH -הן מורידות את ה –הללו נשפכות לדם והופכות את הדם לחומצי יותר 

 הדם, תופעה הנקראת חמצת דם.

פוגע ביכולת גורמי הקרישה לפעול, ולמעשה מחמיר את  (16) או חומצי מדי (15) דם קר מדי

הפגיעה ביכולתו של הגוף ליצור קריש. ללא יכולת ליצור קריש, הדימום מהפצע ממשיך וכך נוצר 

חמצת פגיעה במערכת הקרישה, מעגל פעולות המזין את עצמו עד למותו של הפצוע. השפעתן של 

הוכח שכל אחד מהם בנפרד קשור באופן ישיר בתמותת והיפותרמיה היא גדולה כל כך, עד כי 

 .(6) פצועי טראומה

כמות מתן מתן נוזלים לפצועי טראומה הוא חיוני לצורך שמירה על נפח הדם ולחץ הדם. עם זאת, 

לגרום בעצמה הגדולה מן הכמות המינימלית הדרושה לשימור לחץ דם מינימלי עלולה נוזלים 

 :לפגיעה במערכת הקרישה, לחמצת ולהיפותרמיה

ה המוגברת, ריכוז גורמי כאמור, עקב הדימום ועקב הצריכ –פגיעה במערכת הקרישה  .1

הקרישה בדם יורד באופן משמעותי. כאשר אנו נותנים לפצוע כמות גדולה מן הדרוש של 

. בכך לבניית הקרישנוזלים, אנו מדללים את הדם ויש פחות גורמי קרישה הפנויים 

הפרעת למעשה, מתן עודף של נוזלים מחמיר את הדימום. תופעה זו ידוע בספרות כ

 .Dilutional Coagulopathy (17) ול או קרישה עקב דיל

של תמיסת סייליין נורמלי  pH -. רמת ה7.4התקינה של הדם הוא  pH-רמת ה –חמצת  .2

(Normal Saline 0.9% נעה בין )כלומר תמיסת סייליין נורמלי היא חומצתית 7-ל 5.4 ,

. (18) יותר מהדם. מקור החומציות של הסייליין הוא בריכוז הכלור הגבוה שבתמיסה

( Ringer's Lactateרמת החומציות של התמיסה ע"ש הארטמן, או תמיסת רינגר לקטט )

, מכיוון שהתמיסה מכילה חומצת לקטט. כלומר גם תמיסת האטרמן חומצית 6.5היא 

צוע או סייליין לפ תמיסת הארטמן כמויות גדולות מדי של יותר מהדם. כאשר אנו נותנים

 . (19) המדמם אנו למעשה מוסיפים עוד חומצה לדם ומחמירים את החמצת

ברמת השטח יש קושי לוגיסטי להחזיק ולהשתמש בנוזלים מחוממים.  –היפותרמיה  .3

במרבית המקרים בהם אנו נותנים נוזלים לפצוע, הטמפרטורה של הנוזלים נמוכה יותר 
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מטמפרטורת הדם. כאשר אנו נותנים כמויות גדולות מדי של נוזלים לפצוע מדמם, אנו 

 מחמירים את ההיפותרמיה.למעשה מקררים אותו ו

את מצבו גם במנגנונים נוספים, למשל דרך מתן עודף של נוזלים עשוי לפגוע בפצוע ולהחמיר 

ם שלא בנוכחות פציעה, . הוכח בעבר כי עצם מתן הנוזלים, ג(20) השפעה על מערכת החיסון

ת המלוות ן נוזלים בכמות גדולה עשוי להחמיר מחלומת. (21)מעוררת את המערכת החיסונית 

 Acute Respiratory Distress כדוגמתתגובת יתר של מערכת החיסון, פצועים קשים והקשורות ל

Syndrome (ARDS) (22)במקביל לתפיסה שתמכה במתן 70-ו הופיעה רק בשנות ה. תסמונת ז ,

-Da) "נאנג-ריאת דה"מסיבי של נוזלים לפצועים. למעשה, בתיאורה הראשון התסמונת כונתה 

Nang Lungאמריקאי שטיפל בווייטנאם שם היה בית חולים גדול של הצי ה נאנג-(, ע"ש העיר דה

 . (23)בפצועי טראומה בשיטות החייאה שהתבססו על מתן מינונים גבוהים של קריסטלואידים 

  

  מתי התועלת בטיפול גבוהה מן הסיכון? – לטיפול בקריסטלואידים יש גם תועלת וגם סיכון

 ם הוא טיפול חשוב לשימור נפח הדם, ועבודותיו של שרייס הוכיחו כי ישמחד, מתן נוזלי 

מחמירים את כל מאידך, נוזלים  להוסיף נוזלים קריסטלואידים מעבר לנפח הדם שאבד בדימום. 

עלולים לסכן באופן משמעותי את מצבו של שלושת הגורמים בטריאדת הטראומה הקטלנית ו

איך ניתן להסביר את הסתירה לכאורה בין עבודותיו של שיירס לעדויות על הפצוע המדמם. 

 הטיפול בנוזלים? השפעתו השלילית של

רק בתום  נוהיא שהחזר הדם והקריסטלואידים נית נקודה חשובה בעבודתו של שיירס 

הדימום. השפעותיו השליליות של טיפול בנוזלים, כגון פגיעה במערכת הקרישה, מסוכנות בעיקר 

עד שלא , לכן. יצירת קריש באמצעותבמאבק לעצור אותו  כל עוד הדימום נמשך והגוף ממשיך

שנפח הדם לטפל בנוזלים רק בפצועים  נרצהיג שליטה מלאה על מקור הדימום בחדר ניתוח, נש

מכיוון שאיננו  שהתועלת בהגדלת הנפח ע"י נוזלים גוברת על הסיכון.שלהם הוא כה קטן 

לחץ  –מסוגלים למדוד במדויק את נפח הדם של כל פצוע, אנו מסתמכים על מדדים עקיפים לנפח 

דימומי עמוק  הלםהנמצאים ב בנוזלים רק בפצועיםכלומר, נטפל ורמת הכרה.  הדם, דופק רדיאלי

פעימות לדקה,  130-קצב הלב גבוה ממ"מ כספית,  90-הם לחץ הדם הסיסטולי נמוך מל פצועים -

ניתן נוזלים בפצועים אלו, אינו נמוש כלל, וכן במצב בו הפצוע מעורפל הכרה. הדופק הרדיאלי 

הטיפול  פרוטוקולששלושת המדדים הספציפיים הנ"ל משתפרים )ראה מ"ל עד  500של  במנות

לא נטפל בנוזלים עד שמדדיו של הפצוע יחזרו לנורמה  –נדגיש . (בתחילת הפרקבפצוע המדמם 

מינימלית אלא ניתן את כמות הנוזלים ה (100-מ"מ כספית ודופק מתחת ל 120)ל"ד סיסטולי 

תפיסה זו, בה אנו . עמוק דימומיוע ממצב של הלם הדרושה לשימור לחץ דם ש"יוציא" את הפצ

"מרשים" לפצוע להיות עם לחץ דם סיסטולי נמוך כל עוד הוא לא ענה על הקריטריונים 

והיא מומלצת כיום כשיטת  Permissive Hypotensionהמחמירים המצוינים מעלה מכונה 

, תורה העוסקת PHTLS (25)-ה והן ע"י תורת (24) החייאה לפצועים מדממים הן ע"י צבא ארה"ב

למרות הרצון לצמצם  במתן טיפול רפואי במתאר טרום בית חולים עבור ארגוני הצלה אזרחיים.

פצועים אשר עונים על האינדיקציות לקבלת נוזלים צריכים –יש לזכור את כמות הנוזלים, 

זקוקים לטיפול . אירועים בהם פצועים שהיו וזקוקים לטיפול בנוזלים, ואין למנוע אותו מהם!
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ולהימנע מחוסר הן בנוזלים ולא טופלו התרחשו בעבר. יש לשים לב לאינדיקציות למתן הנוזלים 

 מחוסר טיפול והן מעודף טיפול.

מושלמת, מאחר ועדיין  תפיסת טיפול אינה Permissive Hypotension -תפיסת ה 

רמיה. לכן תפיסה זו הנוזלים מדללים את גורמי הקרישה ומחמירים את החמצת ואת ההיפות

 פרק הבא. תת המהווה גשר טיפולי עד שנוכל לבצע החייאה בעזרת מוצרי דם, עליה נדבר ב
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 מוקדם במוצרי דםמהיר ושימוש 

 

כשילוב פשוט בין כדוריות אדומות הנושאות חמצן לבין נוזל הדם במשך עשורים נתפס 

כמות  מדממים התבססו על מתןזו החייאות בפצועים המייצר נפח ולחץ דם. בהתאם לתפיסה 

גדולה של נוזלים להעלאת הנפח והלחץ בתוספת מנות של כדוריות אדומות לפצועי הקשים יותר. 

התגליות החדשות על השפעתו הרעה של טיפול בכמות נוזלים גדולה על מצב הפצוע הביאו להבנה 

לכת על הגוף  חיקותמרהדם הוא איבר מורכב מאוד, עם פעולות ואינטראקציות בעלות השלכות ש

שינוי מעמיק של שיטות הטיפול בפצועים הופיעה במקביל לתחילת  חייבההבנה זו, אשר  .כולו

הצורך בהענקת הטיפול הרפואי  המלחמה האמריקאית בטרור העולמי בעיראק ובאפגניסטן.

הביא לפיתוח שיטות חדשות  הלחימה מזירותהמיטבי לכמות גדולה של פצועים שהחלו להגיע 

בדומה  . ולפיתוח תורת החייאת בקרת הנזקים מוצרי דם בפצועים המתבססות על טיפולב

גם החייאת בקרת הנזקים החלה כצורך לשיטות הטיפול בנוזלים ששוכללו במלחמת ווייטנאם, 

 צבאי והתפשטה ברחבי העולם.

 

 מוצרי הדם השונים:

רק למרכיבים שונים. משיקולים לוגיסטיים וכלכליים, דם שהופק במהלך תרומת דם מפו

(, Packed Red Blood Cells, PRBCכל מנת דם שנתרמה מפוצלת למנת כדוריות דם אדומות )

המכילה את חלבוני הדם וגורמי ( Fresh Frozen Plasma, FFPמנת פלסמה קפואה טרייה )

, אך מידע זה הוא לרכיבים נוספים)את הפלסמה ניתן להמשיך ולפרק  (26) ומנת טסיותהקרישה 

 (. מעבר לתחום העניין של הפרק הנוכחי

PRBC .את יכדוריות הדם הניתנות לפצוע משתתפות בנש היא מנת כדוריות דם דחוסות

החמצן מהריאות לאיברי הגוף השונים ובכך משפרת את אספקת הדם לתאי הגוף האחרים 

מהנפח )לכן המנה  60-70%-מ"ל וכדוריות הדם מהוות כ 500הוא  נפח המנה. הלםומקלה על ה

מעלות  4המנה מאוחסנת בקירור )(. 40%-ת בדם רגיל הוא כדוריומכונה דחוסה, מאחר ונפח הכ

הכדוריות מופרדות משאר חלבוני  PRBCלצורך הפקת יום.  21( וניתן להשתמש בה תוך צלזיוס

ולכן המנה אינה מכילה גורמי קרישה או חלבונים שמסוגלים לייצר לחץ אונקוטי. כלומר,  הדם

נשיאת החמצן בלבד. המנה אינה משפרת את  כולתמעלה את נפח הדם ומשפר את י PRBCמתן 

 תפקודי הקרישה של הפצוע.

מיד לאחר הפרדתה מטסיות ומכדוריות דם אדומות, הפלסמה עוברת הקפאה בטמפ' של 

מעלות צלזיוס שם היא יכולה להישמר למשך מספר חודשים עד שנה )הקפאה בטמפ'  18מינוס 

 FFPורוצים לתת כמובן, במידה . ן ארוך יותר(את שימור המנה למשך זמ נמוכה יותר מאפשרת

היא  FFPשעות.  24תוך  FFP-לפצוע צריך להפשיר את המנה. לאחר ההפשרה ניתן להשתמש ב

מ"ל של נוזל, ובכך מסייעת  250-פיזיולוגי, מאחר והופקה מדם של תורם. היא מכילה כ pHבעלת 

 להעלאת נפח הנוזל התוך כלי ולשימור לחץ הדם.
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 6-8-עוברות סינון )אפרזיס( ומרוכזות. מקובל לאגד יחד טסיות מ נותרותהטסיות ה

 5מעלות צלזיוס( למשך  22אחת. הטסיות מאוחסנות בטמפ' החדר ) שקיתתורמים שונים לתוך 

 ימים בלבד, במכשיר היוצר תנועה מתמדת במנה כדי למנוע את קרישתה.

ומנת  FFP, מנת PRBCמנת על ידי מתן  " את מנת הדם שנתרמהניתן "להרכיב מחדש

המנה "המורכבת מחדש" אינה זהה  .1:1:1והחייאה זו מכונה מכונה החייאה ביחס  טסיות לפצוע

כמובן לדם המלא והטרי הנתרם, מכיוון שבעצם חלוקת הדם לרכיביו נוספים חומרים משמרים 

ש בידינו וחלק מהרכיבים נמהלים. עם זאת, דם ה"מורכב מחדש" הוא מוצר הקרוב ביותר שי

 לדם מלא. 

 

 שימוש בפלסמה קפואה וטרייה כנוזל החייאה בתוך בית החולים:

הבינו כי מתן עודף של נוזלים  הרופאים הצבאיים בבתי החולים בעיראק ובאפגניסטן

לפצועים שאינם לכן, הם נמנעו ככל האפשר ממתן נוזלים . קריסטלואידים עלול להזיק לפצוע

טרם השגת שליטה  בנה שעבור פצועים אלו הסיכון במתן נוזליםבהלם דימומי עמוק, מתוך שה

גובר על התועלת. עם זאת, פצועים הסובלים מהלם דימומי עמוק,  ניתוחית על מקור הדימום

מ"מ  90-פצועים עם ירידה במצב הכרה עקב דימום, פצועים עם לחץ דם סיסטולי מתחת לכלומר 

זקוקים  להחייאה  מות לדקה או דופק שאינו נמוש,פעי 130כספית, פצועים עם דופק רדיאלי של 

במקביל  FFP-במיידית במקביל לטיפול הכירורגי. בפצועים אלו טיפלו הרופאים הצבאיים 

הוא טוב יותר מקריסטלואידים "דם המורכב מחדש" הניחו כי שהם משום  לטיפול בכדוריות דם

מכילה חלבונים היוצרים לחץ אונקוטי שתומכים הנפח התוך  FFP-מכיוון ש .(6) או מקולואידים

כלי וכן מכילה גורמי קרישה כחלק מהחלבונים הטבעיים הנמצאים בדמו של התורם שימוש בה 

 .את הסכנות הטמונות בטיפול בנוזלים מונעכנוזל החייאה 

כנוזל החייאה התפשטו לקהילת  עי טראומהלפצו FFPצלחות במתן הדיווחים על ה  

קרוב ככל האפשר  FFPמתן ניסויים גדולים שהוכיחו כי הטראומה האזרחית, שם נערכו מספר 

הוכחו כמשפרים  1:1:1-שימוש ביחס קרוב ככל הניתן ל וכן (27)לבית החולים  הפצועלהגעתו של 

לאבן דרך חשובה בביצוע החייאת בקרת  FFP-ה הפך השימושכך  .(28)את הישרדות הפצועים 

 שמעותית את השימוש בנוזלים קריסטלואידים. מ וצמצםנזקים בתוך בית החולים 

נפגעי  מרביתו (3, 1)גורם התמותה העיקרי במלחמות המודרניות הוא דימום כאמור, 

עובדות אלו, בשילוב עם ההוכחות על שיפור . (29)נפטרים טרם הגעתם לבית החולים  המלחמות

 מוצרי דםתומכות במתן מהיר ככל האפשר של  FFPבהישרדות הפצועים במתן מוקדם של 

כבר בנקודת  מוצרימתן הדרך הטובה ביותר לטפל בפצוע המדמם היא  -לפצועי מדממים 

בים ציוד מחיי בקירור PRBCלפי צורך וכן אחסון  והפשרתו FFP-ברם, הקפאת ההפציעה. 

פער זה דרש  .היה ניתן עד כה להשתמש במוצרי דם בנקודת הפציעהלכן לא ולוגיסטי מורכב 

 פתרון טכנולוגי אחר.
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 :נקודת הפציעהשימוש בפלסמה מיובשת כנוזל החייאה ב

  FFP-( היא מוצר דם הדומה בהרכבו לFreeze Dried Plasma, FDPפלסמה מיובשת )

. (30)מעלות צלזיוס וזמן המדף שלו הוא כשנה וחצי  25עד  2של  אך ניתן לאחסון בטווח טמפ'

FDP ( מיוצר מפלסמה שעברה תהליך ליופיליזציהLyophilization)ומגיע  , ייבוש בהקפאה

בעזרת מים  FDP-ל )יצירה מחדש של נוזל(  ניתן לבצע רקונסטיטוציה בצורת אבקה. בשעת צורך,

ניתן מ"ל ש 210-תוך מספר דקות מתקבלת פלסמה בנפח של כ . כך)ראה נספח א'( סטריליים

 .(FDP-, המגיע יחד עם מנת העם מסנן Yלמוצרי דם )סט ייעודי סט עירוי להזריק לפצוע דרך 

 FDP היצרן הראשון הוא הצבא הצרפתי המייצר םעיקריי מיוצרת ע"י שני יצרנים .FDP 

תורמים( ללא  11מיוצרת מפלסמה של תורמים מרובים )עד  Flyp-. הFlypששמה המסחרי הוא 

-. לאחר התרומה הפלסמה עוברת תהליך אינאקטביציה בעזרת שימוש ב(31)התאמת סוג דם 

Amotosalen חומר שנקשר לדנ"א של תאים, וירוסים וחיידקים, מונע מהם להתרבות ובכך ,

ששמה המסחרי הוא  FDP-היצרן השני הוא הצלב האדום הגרמני המייצר  ה . מנטרל זיהומים

LyoPlas .LyoPlas ומת דם של תורם בודד בעל סוג דם מיוצרת מתרAB (32) התורמים עובר .

מחלות נבדק בדיקות סרולוגיות מקיפות לשלילת מחלות מדבקות . במידה והתורם אינו נשא של 

, גורם הקרישה FVIII( בפלסמה שהותרמה. במידה וריכוז FVIII) 8ריכוז גורם הקרישה מס' 

מה מתחילה את הליך יחידות למ"ל, מנת הפלס 0.9שנהרס בקלות הרבה ביותר, עולה על 

. ראשית, הפלסמה עוברת צנטריפוגה וסינון לצורך הפחתת תאים במנה. בהמשך הליופיליזציה

ימים.  3מעלות צלזיוס למשך  -30מה תהליך של ייבוש בהקפאה בטמפרטורה של עוברת הפלס

חודשים הבידוד נבדק שוב  4חודשים. בתום  4לאחר הייבוש, המנה מוכנסת לבידוד למשך 

התורם, כדי לשלול אפשרות שתרומת הדם התרחשה בזמן תקופת דגירה של מחלה. בדיקות 

 5-ו 8ע קיימת ירידה בריכוז גורמי הקרישה מס' הממוצ LyoPlas-מעבדה העלו כי בתכשיר ה

. עם זאת, לא (32)בהתאמה( בהשוואה לרמותיהם המקוריות טרם הליופיליזציה  20%-ו 25%)

והן  במעבדההן במחקרים  FFP-ל LyoPlasמצאו הבדלים ביכולת יצירת קרישי דם בין נ

במתאר  FDPמנות  230,000-. הצלב האדום הגרמני מדווח על שימוש ב(33)במחקרים על חזירים 

בית חולים. לא דווח של שיעור תגובות אלרגיות או זיהומים חריגים )נתוני יצרן, לא פורסמו(. -תוך

 . (34)במתאר בית חולים באפגניסטן הוא בטוח  FDPהצבא הצרפתי כי השימוש במנות 

אינו דורש יכולות הקפאה והפשרה והוא מאוחסן בטמפרטורת החדר, ניתן  FDP-מאחר ו

 להשתמש בו גם מחוץ לבית החולים. 

( הראשון Pre-hospitalהפך צה"ל לארגון הרפואי טרום בית החולים ) 2013בתחילת שנת 

מסוג  FDP-. צה"ל משתמש ב(35)כבר בנקודת פציעתו של הפצוע  FDP-שתמש בבעולם המ

LyoPlas .האינדיקציות למתן  בלבדFDP  במתאר טרום בית חולים דומות לאינדיקציות למתן

FFP  מנות  –בתוך בית החוליםFDP  מכיוון שלפי הידוע . בלבד דימומי עמוק בהלםייתנו לפצועי

האופציה הראשונה בה הוא נוזל החייאה טוב יותר מנוזלים קריסטלואידים,  FDPם, לנו כיו

, נטפל FDPבמידה ואין בידינו רק . FDPעמוק היא מתן  הלםעלינו לבחור בעת טיפול בפצוע ב

 הטיפול המתוארת בתחילת הפרק.  לפרוטוקול, בהתאם מ"ל של נוזל מסוג הארטמן 500 במנת

 

 



 
 

05 
 

 במתאר טרום בית חולים: 1:1ביחס  FDP-וומות שימוש בכדוריות דם אד

הוכח כמשפר את  1:1:1כאמור, ביצוע החייאה ב"דם המרוכב מחדש" ביחס הקרוב ל  

צה"ל בהן ניתן לבצע פעולות רפואיות . בחלק מיחידות (28) הישרדות הפצועים בבית החולים

, ישנם מקררים 669מורכבות יותר, לדוגמה פלה"קים או יחידת החילוץ והפינוי בהיטס 

אנו  PRBC-והן ל FDP-במידה וקיימת גישה זמינה הן ל. PRBCהמאפשרים אחסון מנות 

פצוע  . כלומר,FDP, כשהמנה הראשונה הניתנת היא 1:1מנחים על ביצוע החייאה ביחס של 

. לאחר כל PRBCעמוק יקבל מנת  הלם, ובמידה והוא עדיין בFDPעמוק יקבל מנה של  הלםב

עמוק לאחר מתן  הלםבמידה והפצוע עדיין בלמצבו של הפצוע.  מוצר דם תבוצע הערכה מחדש

 במידת הצורך. 1:1אחת, נמשיך בהחייאה ביחס של  PRBCאחת ומנת  FDPמנת 

את ההכנות הבטיחותיות המקדימות ואת שיטת  בצה"ל, המפרט PRBCנוהל מתן  

 PRBC-מהילת המנה, מופיע בפרק "החייאה מתקדמת בדרג ב'". על כל צוות רפואי המטפל ב

 לקרוא את הנוהל ולהבינו טרם תחילת הטיפול בנפגעים.

 

 :מוצרי דםסיבוכים אפשריים במתן 

ם הם טומנים בחוב מתן מוקדם של מוצרי דם לפצוע מדמם עשויים להציל את חייו, אך

, מתן מוצר דם לפצוע מקביל להשתלת איברים. הסכנות גם סיכונים. מאחר ודם הוא איבר

( או HIV ,CMVלמשל וירוסים )צהבת,  –סוגים: העברת זיהומים  3-האפשרויות מתחלקות ל

 ;)היפרקלמיה( או עליה ברמות האשלגן בדם למשל תגובות אלרגיות –תגובות מיידיות  ;חיידקים

. בפרק זה, המיועד להחייאה במתאר טרום בית החולים, נתמקד (26) אנמיה –תגובות מאוחרות 

 המיידיות:רק בתגובות 

תגובות אלרגיות כתוצאה מעירוי דם מתבטאות לרוב כפריחה  – תגובות אלרגיות .1

ממקרי עירוי מוצר דם כלשהו(. עם זאת, לעיתים  0.5-4%וגרד והן שכיחות יחסית )

אנאפליקטי ולמוות  הלםלגרום לנדירות מתפתחת תגובה אלרגית קשה שעשויה 

בכל תלונה של גרד, נפיחות ופריחה שהחלו כתוצאה מהחשיפה למוצר הדם. לכן, 

יש לעצור את מתן מנה, לנתק מייד את כל צנרת  PRBC-או ה FDP-מיד עם מתן ה

יש לשקול . העירוי ולהתחיל במתן הארטמן )לפי מצב הפצוע( דרך צנרת עירוי חדשה

גי נוסף, כולל זריקות אדרנלין במקרה של הלם אנאפילקטי, לפי אלר-מתן טיפול נגד

 שיקול דעתו של המטפל הבכיר בשטח.

 ,Acute Hemolytic Transfusion Anemiaאנמיה כתוצאה מתגובה לעירוי ) .2

AHTR) –  שכיח בעיקר בעת מתןPRBC אז כדוריות הדם נחשפות לנוגדנים בדם ,

דירות ביותר אירועים אלו קורים גם במתן החולה ונהרסות באופן מיידי. לעיתים נ

. זהו מצב עצמו פלסמה, אז נוגדני הפלסמה תוקפים את כדוריות הדם של הפצוע

, הפרעות קרישה חמורות, דימומים, פגיעה הלםמסכן חיים אשר עשוי לגרום ל

גב,  חזה ו/אוכאבי צמרמורות, התגובה תתבטא כחום, חמורה בכליות ואף מוות. 

יש לעצור את מתן מנה, לנתק מייד את כל  במקרים אלו – י בנשימהשתן כהה וקוש

)לפי מצב הפצוע( דרך צנרת עירוי  תמיסת הארטמןצנרת העירוי ולהתחיל במתן 

 .חדשה
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נובעת מהרס של כדוריות הדם בתוך מנת  – עליה ברמות אשלגן בדם )היפרקלמיה( .3

מכיוון ל לתמותה. . היפרקלמיה עשויה לגרום להפרעה בקצב הלב ולהוביPRBC-ה

 PRBC-יש צורך לחבר כל פצוע המטופל בשהיא אינה מלווה בתסמינים ספציפיים 

 T, חידוד P, השטחת QRSהרחבת  –כוללים . הממצאים בא.ק.ג. למוניטור א.ק.ג.

נוהל הטיפול במקרי היפרקלמיה יפורט תחת הפרק ותרשים הדומה לגלי סינוס. 

 "החייאה מתקדמת בדרג ב".

 

ולשמור את מוצר הדם למקרה  101-, יש לציין זאת בטופס הכלשהי ה של תגובת עירויבכל מקר

 שבו בית החולים ירצה לבדוק את מוצר הדם.
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 עידוד קרישה

 מבוא למערכת הקרישה:

 םכדי לעצור דימום שנוצר כתוצאה מפציעה, הגוף מייצר קרישי דם. קרישי הדם חוסמי

את יציאת הדם מתוך הכלים ובכך ימנע  , עוצריםציעהאת ה"פתחים" שנוצרו בכלי דם עקב הפ

קריש דם הוא חומר מוצק, הנוצר מערבוב של חלבון בשם פיברין, טסיות המשך אובדן דם. 

 וכדוריות אדומות. 

. אל אזור (36) כאשר רקמה נפצעת היא משחררת וחושפת חלבונים שונים לזרם הדם

טסיות וגורמי קרישה. הטסיות יוצרות גוש ראשוני ומעודדות את פעילות גורמי  ותהפציעה נקשר

 מטרתם הסופית חד את השני.מפעילים אה חלבונים 12הקרישה. גורמי הקרישה הם קבוצה של 

פיברין. הפיברינוגן הוא חלבון  נקראיםה , חלבוניםהיא לגזור חלבון בשם פיברונוגן לתת חלקיו

. לאחר שגורמי הקרישה גוזרים אותו, חלקי הפיברין נדבקים אחד לשני ללא פעילות הנמצא בדם

מושכת  גוש הפיבריןרת . עצם יציג'ל דביק המהווה את הבסיס לקרישולטסיות ובכך יוצרים את 

עוד טסיות לאזור, שמפעילות בתורן עוד גורמי קרישה שמשחררים עוד פיברין והקריש גדל. 

לבסוף מתקבל גוש פיברין יציב, שכולא בתוכו טסיות ומעט כדוריות אדומות, וחוסם את פתח כלי 

 הדם הפגוע.

וף האדם יש מאחר ותהליך יצירת הקריש מגביר את פעילותו ככל שהקריש גדל, בג

. קריש שגדל ללא מערכת מקבילה שתפקידה לפרק את הקריש ולמנוע ממנו לגדול ללא שליטה

מכונה  פירוק הקרישתהליך . שליטה עלול לסתום לחלוטין כלי דם ולגרום לנמק של איברים

את גוש הפיברין ובכך  הורסת זומערכת . "פירוק פיברין"פיברינוליזה ופירוש שמה בלטינית הוא 

אותו לפי מידת הצורך. תהליך הפיברינוליזה מתבצע ע"י  מקטינהאת המשך גדילתו או  נעתמו

כאשר חלבון הנקרא פלמסינוגן. כמו הפיברינוגן, גם הפלסמינוגן נמצא בדם ללא פעילות. 

הפלסמינוגן מגיע לאזור בו יש קריש הוא נגזר ע"י חלק מגורמי הקרישה לתת חלקים הפעילים 

לבון פעיל שהורס את גושי הפיברין ובכך מגביל את גודל ין. הפלסמין הוא חשלו המכונים פלסמ

 הקריש.

במידה ועדיין לא נסתם כלי הדם, הקריש ממשיך לגדול למרות המערכת הפירינוליטית כי 

י לפירוק חזק יותר הגירוי לגדילתו חזק יותר מהגירוי להריסתו. כאשר נעצר הדימום הגירו

המערכת הפיברינוליטית מופעלת פרק, עד להיעלמותו המוחלטות. הקריש מתו מהגירוי לבניה

ברם,  בעצמה ע"י חלק מגורמי הקרישה. כך הגוף יוצר איזון ומונע גדילה של הקריש ללא שליטה.

כאשר אדם נפצע בצורה קשה יש צורך ביצירת כמות גדולה של קרישי דם תוך פרק זמן מהיר. 

את מאיזון. הצורך בבניה מהירה ומסיבית של קרישים במצבי קיצון שכאלו, מערכת הקרישה יוצ

רבים גורמת לצריכה ושימוש מהיר מאוד בגורמי קרישה ובפיברינוגן. הצריכה המוגברת גורמת 

לכך שכמעט ולא נותרים אבני בניין להמשך בניית הקריש, למרות שהדימום לא פסק. במקביל, 

מעודדת את המערכת , (37)הדימומי , ולעיתים עצם הופעת ההלם עצם תחילת יצירת הקריש

 –הפיברינוליטית. כלומר, לא רק שהקריש לא מצליח לגדול, הוא גם נהרס במקביל. התוצאה 

 Traumaה )מכונרישה עקב טראומה הגוף אינו מסוגל לייצר קרישי דם יעילים. הפרעה זו בק
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Induced Coagulopathy (TIC (14) .3-החייאת בקרת נזקים מרוחקת מטפלת בבעיה זו ב 

 דרכים:

 (.FDPוצרי דם )ע"י מתן גורמי קרישה ופיברינוגן לפצוע באמצעות מתן מ .1

מתן מינימלי של נוזלים קריסטלואידי כדי למנוע מהילה ודילול של גורמי הקרישה  .2

ככל שרמתם בדם תהיה מדוללת יותר כך הם  –והפיברינוגן שעוד נותרו במערכת 

 יתקשו יותר להגיע לאזור הקריש ולתרום לבנייתו.

 .ע"י מתן של חומצה טרנקסמית –חסימת המערכת הפיברינוליטית  .3

 

 )הקסאקפרון(: Tranexamic Acid, TXA –שימוש בחומצה טרנקסמית 

או בשמה המסחרי הקסאקפרון, היא  (,Tranexamic Acid, TXAחומצה טרנסקמית )

מתחברת לחלבון פלסמינוגן ומונעת את פירוקו לפלסמין. ללא פלסמין, הגוף אינו מסוגל התרופה 

 אולם מצאת בשימוש מזה עשרות שנים.היא תרופה ותיקה הנ TXAלפרק את קריש הדם.  

פורסם  2010השימוש בתרופה כחלק מטיפול בפצועי טראומה החל רק בשנים האחרונות. בשנת 

 2-במתאר אזרחי שחולקו ל פצועי טראומה 20,000-כ . המחקר כללCRASH-2 (38)מחקר 

. )טופלה בפלסבו( ה לא קיבלה את התרופהיוהקבוצה השני TXA-קבוצת אחת טופלה בקבוצות: 

שרדותם של פצועי הטראומה ישעות מרגע הפציעה משפר את ה 3תוך  TXAהמחקר הוכיח שמתן 

 TXAלאחר הפציעה, אז הוכח שמתן וחד ביום הראשון במי בלטשיפור ההישרדות המדממים. 

, וכן עבור אלו שנפצעו עקב פגיעה חודרת. (39) 28%-מוריד את הסיכון למוות כתוצאה מדימום ב

עים גם עבור אוכלוסיית נפג TXA-תיקף את יתרונות הטיפול ב MATTERSמחקר נוסף, בשם 

נבדקה גם עבור אוכלוסייה ספציפית של פצועים עם דימום  TXA-יעילות הטיפול ב .(40)צבאית 

מוחי  עבור פצועי טראומה עם דימום TXA-מוחי עקב טראומה. עד כה, לא הוכח כי טיפול ב

. מאידך, לא היו עדויות לכך (41) משפר את הישרדותם או את תפקודם הנוירולוגי לאחר ההחלמה

ופעות לוואי אומה עם דימום מוחי פוגעת במצבם ולא היו דיווחים על תלפצועי טר TXAשמתן 

דימומי  הלםבכל פצוע הנמצא ב TXA-על פי הנחיות חיל הרפואה, יש לטפל בלכן,  .(42) חריגות

 תפגיע ./אזורי מעברודרת בגול מפגיעה חדימומי עמוק אך סוב הלםעמוק, או בכל פצוע שאינו ב

 .TXAדימומי עמוק, אינה אינדיקציה למתן  הלםראש מבודדת, ללא עדות ל

, אז יעילותו מופחתת PO( או פומי )IVבמתן תוך ורידי ) TXA-ניתן לטפל בפצוע ב

איטיות, מ"ג לק"ג במתן תוך ורידי. ההזרקה צריך לעשות ב 10-15בכחצי(. המינון המומלץ הוא 

. כמו TXAמכיוון שקיימים דיווחים על ירידה חדה בלחץ הדם עקב מתן מהיר של דקות,  5-תוך כ

הוא  TXA-לכן עבור הפצוע הממוצע, מינון הקרוב ככל האפשר לזמן הפציעה.  TXAכן, יש לתת 

איטית או  IVמ"ג כל אחת( סמוך ככל הניתן לזמן הפציעה, בהזרקת  500אמפולות בנות  2גרם ) 1

אופציה כחלק מעירוי קריסטלואידים היא  TXA. מתן וזלים קריסטלואידיםכחלק מעירוי נ

 םשאינה מועדפת, לאור הרצון לצמצם את מתן הנוזלים הקריסטלואידים למינימום הכרחי, וג

ע"פ קיבל הפצוע.  TXAלאור העובדה שאם הפסקנו את העירוי באמצע לא נדע כמה מ"ג של 

עמוק  הלם. במקרים בהם הפצוע בFDPת עירוי של באותה צנר TXAהוראות היצרן, אין לתת 

 כבר הפצוע האם ולא יודע במידה  .דרך גישה וורידית אחרת TXA, יש לתת FDPוזקוק למתן 

 הגעתו עם מיד TXA גרם 1 של אחת מנה מקרה בכל לתת יש, הקודם הטיפול בדרג TXA קיבל
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באופן פומי  TXAמתן  .פציעתו שעות מרגע 3-במידה ולא חלפו למעלה מ טיפולי לדרג הפצוע של

פג היטב תרופות דרך עמוק אינו סו הלםמאחר ופצוע ב( הוא אפשרי אך אינו מומלץ, בשתייה)

 של במקרים פומי טיפול ממתן להימנע שי. בנוסף, (עקב זרימת הדם נמוכה לאזור) מערכת העיכול

באופן פומי,  TXAתת אם בכל זאת אנו נאלצים ל .חודרות בטן בפגיעות או הכרה במצב ירידה

  .מ"ג( 500אמפולות של  3גרם ) 1.5המינון יהיה 

 

 :7גורם קרישה מספר  – מוצרי נוספים לעידוד קרישה שאינם מאושרים לשימוש בצה"ל

( שימוש Recombinant factor VII)המיוצר באופן מלאכותי  7מס'  המנות של גורם קריש

ט מחקרים בדקו את השפעות הטיפול על מצבם בעבר כטיפול תומך קרישה לפצועי טראומה. מע

של הפצועים. לא הייתה הוכחה חד לשיפור בהישרדות של הפצועים שטופלו במוצר זה, ואף עלו 

, שהם הדם בפצועים עם חמצתבנוסף, הוכח כי . (23)חשדות על עליה בתמותה עקב הטיפול 

. לאור היעדר עדויות (43)ערכת הקרישה, יעילות התכשיר נמוכה הפצועים הזקוקים לתמיכה במ

לפצועי טראומה אינו  7מתן מנות של גורם קרישה מס' נוספות התומכות בשימוש במוצר הזה, 

   ואינו מאושר לשימוש בצה"ל. חלק מההנחיות לטיפול בפצועי טראומה,
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ל הפצועש גופושמירה על חום   

שומר באופן אקטיבי ותמידי על איזון סביבתו הפנימית, תהליך הנקרא  גוף האדם 

טמפרטורת את  ביוונית(. כחלק מההומאוסטזיס, הגוף דואג לשמור "הומאוסטזיס )"מצב יציב

מעלות  36.5 .(44)מעלות צלזיוס  36.5הגוף )או טמפרטורת הליבה( בטווח צר של מעלה וחצי סביב 

כמו שהראנו בפרקים הקודמים, לירידה צלזיוס היא הטמפ' האופטימלית לפעילות מערכות הגוף. 

)היפותרמיה( יש השפעת שלילית משמעותית על הישרדות  מעלות צלזיוס 35-מתחת ל בטמפ' הגוף

יותר,  ומר ככל שההיפותרמיה חמורהככל שטמפ' הגוף נמוכה יותר, כל. (23)  פצועי טראומה

הוכח כי בקרב פצועי טראומה עם טמפ' גוף של  – עולה באופן ישיר שיעור התמותה של הפצועים

מעלות צלזיוס  32-מהפצועים עם טמפ' הנמוכה מ 100%-תמותה, ו 40%מעלות צלזיוס יש  34

 טראומה דרך שני מנגנונים עיקריים: בפצועיהיפותרמיה פוגעת  .(45)ימותו 

  היפותרמיה מאיטה של קצב הלב ובכך פוגעת בתפוקת הלב. תפוקת הלב יורדת

. בנוסף, היפותרמיה (23)מעלות  35-על כל מעלת צלזיוס אחת מתחת ל 7%-ב

 עלולה לגרום להפרעות קצב שבעצמן עלולות להרוג את הפצוע. 

 כת הקרישה. היפותרמיה פוגעת בתפקוד היפותרמיה פוגעת בתפקוד מער

הטסיות ובפעילות גורמי הקרישה, אך מצד שני מעודדת את תהליך פירוק 

הקריש בגוף )מערכת הפיברינוליזה, ראה תת הפרק "מבוא למערכת הקרישה"( 

 מונעת מהגוף לעצור את הדימום באופן יעיל. . בכך היפותרמיה(15)

 

 בפצועי טראומה, היפורתמיה נגרמת עקב שילוב של מספר גורמים:

עקב ההלם הדימומי אין אנרגיה לאיברי הגוף השונים והם אינם מסוגלים לייצר  –פנימי  .1

 חום.

 בעקבות טיפול של צוותים רפואיים: –חיצוני  .2

  הפשיט על החולה כדי לבדוק אותו כחלק מביצוע סקר, אך יש צורך ל –הפשטה

 לעיתים פצועים לא מכוסים ונותרים חשופים ובכך מאבדים חום לסביבה.

  פצועים אשר שוכבים על קרקע חשופה ולא על אלונקה  –מגע עם הקרקע

 מאבדים חום לקרקע ומתקררים.

  ר"כ בטמפ' נמוכה נוזלים ההחייאה הניתנים לפצוע קרים הם בד –טיפול בנוזלים

מעלות צלזיוס. לשם השוואה, מנת בודדת של כדוריות דם  36.5-בהרבה מ

( הניתנת לפצוע ישירות ממקרר הדם מורידה את טמפ' PRBCאדומות דחוסות )

 .(26)הליבה של הפצוע בכחצי מעלה 

 

, מה שמעלה את טמפ' מתרוצצים כשהם מלאי אדרנליןבמהלך הטיפול בפצוע הצוותים הרפואיים 

גם לפצוע המדמם השוכב על הקרקע חם שמאחר וחם להם, הגוף שלהם. הצוותים נוטים לחשוב 

על הצוותים המטפלים לצאת מנקודת הנחה שהפצוע המדמם . זוהי הנחה שגויה. ללא תזוזה
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שמירה   -אנו שבים ומדגישים  חשוף להיפותרמיה ללא קשר לתחושת חום הגוף שלהם עצמם.

 . חייויל את על חום הגוף של הפצוע היא חלק חיוני בהחייאה ועשויה להצ

במהלך הטיפול בפצוע הנמצא בהלם דימומי, ובמיוחד בהלם דימומי עמוק, יש לבצע את הפעולות 

 :הבאות

  הנח את הפצוע על אלונקה במהירות האפשרית. אם הוא זקוק לקרש גב, כסה את קרש

 הגב בשמיכה שתפריד בין הפצוע לקרש הקר.

 קה גופנית. לעולם אל תשאיר את כסה את הפצוע בשמיכה בכל עת בו לא מתבצעת בדי

 הפצוע חשוף.

  שאף לחמם את נוזלי ההחייאה הניתנים לפצוע, גם אם אמצעי החימום היחיד הוא הנחת

 כפות ידיים של אחד הנוכחים באירוע על שקית העירוי.

  שקול שימוש באמצעי חימום אקטיביים כגון שקיות חימום )ראה פירוט תחת הפרק

(. שימוש באמצעי חימום אקטיביים יעשה על פי שיקול דעתו "היפותרמיה ומכות קור"

 של המטפל הבכיר בשטח.
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מבט לעתיד –החייאת בקרת נזקים בשדה   

 :כנוזל החייאה טרי וחם שימוש בדם מלא

נוזל ההחייאה הטוב  הפצוע מאבד את כל רכיבי הדם. לכן ניתן לשער כיבעת דימום,  

הוא דם  שליטה ניתוחית על מקור הדימום לפני השגתעבור פצועים בהלם דימומי עמוק ביותר 

הפצוע יקבל בחזרה  . כך, באופן תיאורטי,(Warm Fresh Whole Blood, WFWB) מלא טרי וחם

ככל  WFWB -בבדיוק את סוג הנוזל שהוא איבד. החייאת בקרת נזקים המתבססת על שימוש 

 ש מהיר ומוקדם במוצרי דם"()ראה תת הפרק "שימו 1:1:1יעילה יותר מהחייאת אכן הנראה 

אנו לא יודעים מתי פצוע שכזה יגיע  –לכל פצוע מדמם אינו פרקטי  WFWBלצערנו, מתן . (46)

 WWB, ושמירת מלאי תמידי של (47) ש אורך חיים של מספר שעותי WFWB -ללבית החולים. 

 ( יגרום לבזבוז אדיר של מנות דם. )בדומה למלאי תמידי של מוצרי דם הנשמרים בקירור

בגישות שונות כדי לבצע החייאת בקרת נזקים בעזרת  צבאות שונים בעולם נקטו

WFWB(49, 48) נהג להשתמש ב"בנקי דם מהלכים" . הצבא האמריקאי בעיראק ובאפגניסטן – 

ישנם חיילים  הללוחולים הפצועים מאזורי הלחימה הגיעו לחדרי ניתוח בבתי חולים שדה. בבתי 

רבים שאינם בתפקידי לחימה או טיפול בפצוע. בעת הגעת פצוע לבית החולים, נבדק סוג הדם שלו 

המנה תרום מנה. ומיד נשמע בכריזת בית החולים קריאה לחיילים עם סוג דם דומה להגיע ול

תרומת דם  – בקומנדו הימי הנורווגי נקטו בגישה שונהעוברת סבב בדיקות קצר ומועברת לפצוע. 

 לסיווג סוג הדם שלהם וכן עוברים בדיקות. בכל צוות, כלל החיילים (50) הלוחם מחבר לצוות

בדיקות תקופתיות לבדיקת מחלות מדבקות. כל חייל יודע מה סוג הדם שלו, ומי מחבריו לצוות 

מחבר צנרת עירוי ישירות ממנו אל הפצוע, יכול לתרום לו דם. בעת פציעה, אחד מחברי הצוות 

חדרי הניתוח הקדמיים הנ"ל אינן ישימות בצה"ל.  ובכך מעביר לו דם מלא וטרי. שתי האפשרויות

כמעט ואין  . אלו הן יחידות קטנות, בהן10של צה"ל מיועדים להיפרס בתצורת פלה"ק וצוותי 

חייל שאינו בעל תפקיד לוחם או מטפל. התרמת לוחם/מטפל עלולה להחליש אותו ולפגוע 

נה היא מחייבת בקרה וניטור הדוקים אחר זיהומים, ואי –בתפקודו. באשר לשיטה הנורווגית 

 ישימה לכלל צה"ל. 

 ,Cold Whole Bloodדם קר מלא ) הוא שימוש בדם קר מלא. WFWB-תחליף אפשרי לשימוש ב

CWB ) יביו השונים כגון טסיות, ככל הנראה ללא פגיעה בתפקוד מרכ(51)יום  21ניתן לאחסון עד 

בין יתרונותיהם של מוצרים שונים.  לפצועי טראומה נראה על פניו כשילוב CWB-. השימוש ב(52)

-, וכיום בארגונים שונים נבחנת בפצועי טראומה מדממים CWB-בטיחות ויעילות הטיפול ב

CWB להשתלב בעתיד בצה"ל. עשוי   

 :לתמיכה במערכת הקרישהשימוש בתרכיז פיברינוגן 

, בעת פציעה קשה הגוף נאלץ לייצר כמתואר בתת הפרק "מבוא למערכת הקרישה"

מעותית של פיברינוגן, במהירות כמות גדולה של קרישי דם. הייצור המהיר גורם לצריכה מש

ריכוז הפבירינוגן בדם מאחר וחלבון זה הוא אבן הבניין ליצירת הקריש. עקב הצריכה המוגברת, 

ישנם מספר דיווחים על שימוש יורד, יכולת המשך בניית הקרישים נפגעת והפצוע ממשיך לדמם. 

. יעילותו ובטיחותו של טיפול זה (46) במתן תוך ורידי של תרכיז פיברינוגן לפצועים בשוק עמוק

 עדיין נבחנים.
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 FDP-תהליך ביצוע רקונסטיטוציה בשטח ל –נספח א' 

 תיאור התכשיר: .0

 הפריטים הבאים: התכשיר מגיע באריזת קרטון המכילה את

לאינפוזיה: בקבוק זכוכית בנפח של  ABמה מיובשת בהקפאה מסוג ספל ולתאמפ .א

 מ"ל הכולל פקק גומי לחיבור מערכת לעירוי.  200

 מה מיובשת בצבע כתום.סהבקבוק מכיל אבקה גבישית של פל

 .LyoPlas N-w ABעל הבקבוק רשום: 

 

 רקה:מ"ל מים סטריליים להז 200שקית עירוי המכילה  .ב

 יש לה פקק מיוחד )לואר( לחיבור צינור מתאם.

 .Aqua ad iniectabilia 200mlעל השקית רשום: 

מה סצינור מתאם להחדרת המים להזרקה משקית העירוי לתוך בקבוק הפל .ג

 המיובשת.

 .Uberleitungssystemעל הצינור רשום: 

 מרכיבי הצינור המתאם:

 פקק הברגה לואר עם מכסה פלסטיק. (0

 נית פלסטיק לעצירת זרימת הנוזל בצינור.תופס (2

 המיובשת לעירוי. פלסמהדוקרן להחדרה לבקבוק ה (3

 פילטר לשחרור אויר לזרימה חופשית של הנוזל. –על גבי הדוקרן  (4

לאפשר יציאת אויר  פתוחהפילטר מגיע פתוח ויש להשאירו  –שים לב 

 מה המיובשת.סבזמן החדרת הנוזל לבקבוק הפל

 

 הוראות שימוש: .2

 דקות. להלן שלבי הכנה ועירוי: 5-הכנת התמיסה לשימוש אורכת כ

 חיבור הצינור המתאם לשקית המים להזרקה: :1שלב  .א

 סגור את תופסנית הפלסטיק שעל גבי הצינור המתאם. (0

בעזרת חיבור ההברגה )לואר(. )שים לב שהמתאם  חבר את הצינור המתאם לשקית העירוי (2

. הכחול ושהמים זורמים בתוך הצינור המתאם( מתברג עד הסוף, ולוחץ על הסגר
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 :פלסמהלבקבוק החיבור הצינור המתאם  :2שלב  .ב

)בעזרת  פלסמהבצע חיטוי למכסה הגומי של בקבוק ה (0

 ספונג'טה(.

חבר את הקצה השני של הצינור המתאם )הדוקרן( לתוך  (2

 .פלסמהבקבוק ה

 וודא שמכסה פילטר האוויר פתוח. (3

 

 

 

 מים מהשקית לבקבוק:הזרמת ה :3שלב  .ג

 בעזרת כוח הכבידההנח את שקית המים להזרקה מעל הבקבוק לאפשר זרימה  (0

 של המים לבקבוק.

 פתח את תופסנית הפלסטיק והזרם את המים לתוך הבקבוק. (2

לחיצה על  –הזרימה צריכה להיות חופשית. אין ללחוץ על השקית  –שים לב 

  והזרימה תעצר. השקית תיצור קצף, שיסתום את פילטר האוויר

 יש להזרים את כל המים להזרקה מהשקית לבקבוק. (3

 לאחר סיום הזרמת המים יש לסגור את תופסנית הפלסטיק. (4

 

 

 

 

 

עד להמסת כל  פלסמהערבב בעדינות על ידי סיבובים את בקבוק ה :4שלב  .ד

החלקיקים המוצקים. התמיסה מוכנה לשימוש כאשר אין חלקיקים נראים 

 לעין. 

  ווצר קצף.יעל מנת שלא י –: אין לנער את התמיסה ים לבש .ה
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 .פלסמההעירוי יבוצע מבקבוק ה (0

מיקרון למכסה הבקבוק )סט  170-230 עם פילטרהחדר מערכת לעירוי  (2

 לעירוי דם(.

יש להקפיד על סגירת הצינורית בה לא נעשה שימוש על מנת למנוע  (3

 ירחדירת אוו

למכסה הבקבוק על מנת לאפשר זרימת אויר לתוך  20Gהחדר מחט  (4

 הבקבוק.

 בצע את העירוי. (5

 –שים לב: על גבי הבקבוק מדבקה המשמשת לתליית הבקבוק במצב הפוך  (6

 ניתן לתלות את הבקבוק באמצעות המדבקה על וו / מסמר.

 

 

 

 

 תיעוד: :6שלב  .ז

 פר המנה.מדבקות ברקוד עם מס 3 פלסמהעל גבי בקבוק ה (0

 ( של המטופל.101יש להדביק מדבקה אחת על גבי כרטיס הפינוי )טופס  (2

 

 

 הוראות אחסנה: .3

 מעלות צלזיוס. 25עד  2את התכשיר יש לאחסן בטמפרטורה של  .א

 חודשים מתאריך היצור. 15אורך חיי מדף של התכשיר  .ב

 על הבקבוק מופיע  .ג

 (.Hergestellt amתאריך היצור ) (0

 (.Verwendbar bisתאריך התפוגה ) (2

 מדבקות. 3(. מספר מנת הדם מופיע בנוסף על גבי Ch. –Bמספר מנת הדם ממנה הופק ) (3

 אין להשתמש בתכשיר אם תאריך התפוגה עבר. .ד
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