
 NIOדגשים לשימוש במכשיר עירוי תוך גרמי 

ונה בהפעלה במד"א וש BIG-. המכשיר מחליף בהדרגה את מכשירי הלעירוי תוך גרמיחד פעמי הוא מכשיר אוטומטי  NIO-ה

 שלבים. מצורפים מספר דגשים להפעלה ולעירוי תוך גרמי בכללי.בחלק מה

 הפעלת המכשיר:

  נדרשת אחיזה בשתי הידיים בכל זמן ההפעלה. יד דומיננטית מבצעת את הלחיצה

והיד הלא דומיננטית אוחזת בנקודות המחוספסות בתחתית המכשיר. הדבר נחוץ 

 נה של המכשיר ושחרור תקין של המחט.על מנת להבטיח הפעלה תקי
 

 לאתר ההזרקה תוך כדי אחזקה סטטית. במידה ומבוצעת  °90 -כיוון המכשיר ב

הזרקה במהלך תנועת אמבולנס יש לשקול עצירה לטובת ההזרקה כדי למנוע 

להזיז את הנצרה תנועה מיותרת של הגפה. על מנת להפעיל את המכשיר יש 

כלפי מטה ותוך כדי הלחיצה למטה,  ץ עם היד הדומיננטיתללחוהעליונה בסיבוב, 

. שילוב של פעולות אלו יפתח את מנגנון הבטיחות למשוך את כנפי הטריגר למעלה

 .של המכשיר ויפעיל אותו
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קבע פלסטי. תפקידו הוא לייצב את המחט אך לא לאחר ההפעלה המחט מיוצבת על ידי מ

בוע המצורפת לכל העברה! ולכן יש להשתמש במדבקת הקי\לקבע אותה במהלך הטיפול

 מכשיר.

  :וידוא מיקום 
o  לאחר ההחדרה יש לשלוף את מחט הטרוקר )ניתן להעזר בחריץ ייעודי לשליפת

 (NIO-המחט בקצה התחתון של ה

o  ת איבת מח עצם. השטיפה ההתחלתיסמ"ק סליין ולאחר מכן לבצע ניסיון ש 10-שטיפת הקנולה בכלבצע

או \ושומן. מח העצם לא תמיד ייצבע באדום. ככל שהחולה מבוגר יותר ו רקמה מעורבת של עצםמפנה את מ

שהשטיפה והשאיבה מתבצעים באופן ככל  –צהבהב. על כן \מח העצם יהיה חסר צבעכך  –נטול לחץ דם 

ממוקם נכון. יחד עם זאת מומלץ לנטר את הקטטר  –נפיחות חריגה מסביב לאתר ההזרקה  תקין ולא נצפית

 דקות. 15נפיחות, כל \הגפה לסימני אודם

o  כמו כל קטטר ורידי פריפרי, גם קוIO לפני קבלת  עלול להסתם במהלך הטיפול. מומלץ לבצע שטיפה ושאיפה

 הקנולה מהגפה.החלטה על הוצאת 

 :מיקומי חדירה 
o  למשש את אתר החדירה ולהרגיש את העצם. באם לא ניתן להרגיש עצם יש לשקול אתר יש  –דגש כללי

 החדרה אחר.
o Proximal tibiaיש למצוא את ה .Tibial tuberosity  –  מתחת לרקמות הרכות של הברך בחלק בליטה

למעלה ס"מ ולעלות פרוקסימלית ) 2-כ הרגל( פנים)לכיוון הפרוקסימלי של הטיביה. מנקודה זו לזוז מדיאלית 

 ס"מ. יש לוודא התמקמות על עצם ולא רקמות רכות. 1-( כלכיוון הברך
o  אין אפשרות להחדרה בטיביה )קטוע גפיים, פצוע לכוד וכו'( אתר אלטרנטיבי באם החדירה בטיביה כשלה או

– Proximal humerusיש להביא את יד המטופל   .צידי\. מיקום ההזרקה הוא על ראש ההומרוס בחלקו הקדמי

יש לאתר . ולקבע אותה במהלך כל הטיפול( הירך או יד מונחת על הבטן )אגודל כלפילמצב של סיבוב פנימי 

  ס"מ דיסטאלית 2-ההזרקה יהיה כאתר  –את שני קצוות עצם המקיפים את ראש ההומרוס כמתואר באיור 

אתר  –באמצע בין הנקודות. על מנת לוודא את נכונות המיקום ניתן לסובב פאסיבית את ידו של המטופל 

 המגששת של המטפל. שאר העצמות באזור זה נייחות.ההזרקה אמור לזוז תחת האצבע 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ייםלגשים כלד 
o החייאה, כמעט לא יהיה \. ולכן במהלך טיפול בחולה עם לחצי דם נמוכיםמדובר בקו ורידי פריפרי לכל דבר

סמ"ק סליין ויצירת זרימה  20-זילוח דם לגפיים. על כן יש לזכור ללוות מתן של כל תרופה בשטיפה של כ

הורידית המרכזית מתוך  . הרציונל הוא שטיפת התרופה למערכתIO-קבועה של נוזלים לתוך הקנולה של ה

טיביאלי.  IOדוגמה קלאסית היא מתן אדרנלין בהחייאה לתוך קו  החללים של העצם והנימים המקיפים אותה.

 –יישטף עצמונית למערכת הורידית המרכזית  ROSCם הוא ילווה בשטיפה מינימאלית ובמהלך  ברוב המקרי

 או הפרעות קצב מהירות למיניהן. Recurrent VFכדי יצירת סיכון ל תוך 

o על מנת לייצר זרימה טובה ומתמדת בתוך ה-IO  לא מספיק להשתמש

תלויה ברוב המקרים לא תזרום בקצב שצפוי מקטטר  שקית עירוי .בגרביטציה

15G הסיבה לכך היא שהתווך של העצם צפוף בהרבה מהתווך הנוזלי של .

פשר זרימת נוזלים בתוכו. הפתרון הוא על מנת לא קבוענגדי ומצריך לחץ  הוריד

 ית העירוי )שרוול ל"ד, לחץ ידני, שרוול לחץ ייעודי(.לחץ קבוע על שק

o יתן לתת כל סוג של תרופה לתוך קטטר נIO יש לזכור שתמיסות צפופות יזרמו .

בקושי רב ולכן ניתן לשקול לבצע מיהול שלהן על מנת לדללן, לדוגמה מיהול 

 טרם המתן.  25%-גלוקוז ל
o ב. ניתן לפעול לפי הכרה חלקית כרוך בכא\ביצוע העירוי לחולים בהכרה

פרוטוקול כאב הנהוג בארגון תוך כדי התחשבות בלחצי דם ומצב ההכרה של 

 החולה.

 

 

  https://www.youtube.com/watch?v=rTtqvZz2l3U -  זילוחIO .לתוך וריד תת בריחי לאחר שטיפה 

 https://www.youtube.com/watch?v=7PjBskGrUiA –  ניאו להומרוסהזרקת 

 https://www.youtube.com/watch?v=jixm2ZkZqTI&list=PLuCCCVu3Zvv8M4d1ioZA2o7Rg0BVWmqXR&index=

 מציאת מיקום בהומרוס – 4

 

 

 אך חובה לפעול ברה ,משובי משתמשים ומחקר קליני, על ניסיון הח מך זה הוא מסמך המלצה בלבד. הוא מבוססמס

 לפי הנחיות המנהל הרפואי של הארגון!
  ם בתיאום עבכל שאלה ניתן לפנות לנציג אגף רפואה במרחב ובמידה וזה לא תיענה ניתן ליצור קשר עם נציג החברה

 נציג אגף רפואה בלבד.
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rTtqvZz2l3U
https://www.youtube.com/watch?v=7PjBskGrUiA
https://www.youtube.com/watch?v=jixm2ZkZqTI&list=PLuCCCVu3Zvv8M4d1ioZA2o7Rg0BVWmqXR&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=jixm2ZkZqTI&list=PLuCCCVu3Zvv8M4d1ioZA2o7Rg0BVWmqXR&index=4


 

 

 

 

 

 


