
ארגון ההצלה הלאומי

ן"תארקורס

נתיב אוויר בטראומה



ארגון ההצלה הלאומי

ן"קורס           תאר
טכניקות לפתיחת נתיב אוויר

PHTLSהבסכמתA–השלבאתמהווהאווירנתיבניהול

•Jaw Thrustלסתדחיקת

•Head tilt-chin liftסנטרמצח"לאחורהראשהטיית"

אך כאשר  " דחיקת לסת"השיטה המועדפת לפתיחת נתיב אוויר בטראומה הינה 

השיטה אינה אפשרית או אינה מובילה לאוורור וחמצון הולמים יש לבצע את הטיית  

הראש לאחור במינימום הנדרש לפתיחת נתיב אוויר



ארגון ההצלה הלאומי

ן"קורס           תאר (A.W)החדרת מנתב אוויר 

בצורה ישרהA.W-הבטראומה יש להחדיר את 



ארגון ההצלה הלאומי

ן"קורס           תאר
באמבוהנשמה 

שני אנשי צוותדרושים אמבועל ידי להנשמת פצוע בטראומה 

המסכה על הפנים של הנפגע  את ומחזיק Jaw Thrustפותח נתיב אוויר באמצעות :1מטפל 

אמבובאמצעות מנשים:2מטפל 

.שיעשה עיסויים3עדיפות למטפל . גם מנשים וגם עושה עיסויים2מטפל מספר -אם יש צורך בביצוע עיסויים •

למתוח את הצוואר במינימום  . ככל שניתןצ"עמשבמקרה של איש צוות אחד יש לבצע הנשמה תוך כדי שמירה על •

.האפשרי על מנת לאפשר כניסת אויר מספקת





ארגון ההצלה הלאומי

ן"תארקורס

אינטובציה



ארגון ההצלה הלאומי

ן"קורס           תאר
אינטובציה

:  הגדרה

שבמהלכה מוחדר צינור  Airway-הרפואית פולשנית השייכת לשלב פעולה 

אל קנה הנשימה לאבטחת נתיב האוויר ולאפשר גישה ישירה אליו( טובוס)

מערכת  היכולת לבצע אינטובציה תלויה בהכרת וידיעת האנטומיה והפיזיולוגיה של 

טכנית גבוההיכולת יחד עם הנשימה 



ארגון ההצלה הלאומי

ן"קורס           תאר
אינדיקציות לאינטובציה

לבדום•

נשימתיבכשלנשימתיסיוע•

(בצקתאוטראומה,זרגוף)הנשימהדרכישלמאימתאוקיימתחסימה•

אנאפילקסיס,הנשימהבדרכיכוויות-(מניעתי)פרופילקטי•

מטרהבאיבריפגיעהעם(היפוקסייםובהכרח)היפוקסמיםחולים•

Gag)בליעהבהחזרפגיעהעםהכרהמחוסרנפגע/חולה• reflex)



ארגון ההצלה הלאומי

ן"קורס           תאר
יתרונות

לקויאוורורתיקון•

חמצן100%•

אספירציהמניעת•

קיבהניפוחמניעת•

(וונטוליןאטרופין,אדרנלין,נרקן)ורידיתגישהבהעדר–תרופותמתן•

(עשןשאיפת,כוויות)מניעתיתאינטובציה•

הצוותאנשישלמיטביניצול•



ארגון ההצלה הלאומי

ן"קורס           תאר
הציוד הנדרש

Laryngoscope\לרינגוסקופ•

טובוס\קניתוךצינור•

י'בוג\גייד\אנדוטרכיאלימכוון\מתכתצנתר•

ק"סמ10מזרק•

קיבועשרוך•

Megill\יל'מגמלקחי• forceps

פניםמסכת•

ויראלימסנן\סקשן\אמבוערכת•

חמצןמיכל•

מסכת\סטטוסקופ•

קפנומטר•



ארגון ההצלה הלאומי

ן"קורס           תאר
לרינגוסקופ

הלשוןהרמתידיעלהקולתיבתאזוראלהסתכלותהמאפשרמכשיר

לקנההטובוסהחדרתלאפשרמנתעלהגרוןומכסה

הנשימהמדרכיזריםגופיםחילוץלמטרתלהסתכלותמשמשכןכמו

העליונות



ארגון ההצלה הלאומי

ן"קורס           תאר

Larynx

בסיס הלשון

Vallecula

אפיגלוטיס

מיתרי הקול

קנה הנשימה
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ן"קורס           תאר

לרינגוסקופ

ידית

להב

נורה



ארגון ההצלה הלאומי

ן"קורס           תאר
שני סוגי להבים

(Miller)להב ישר (Macintosh)להב מעוקל 

4עד 0קיימים להבים בגדלים שונים ממספר 



ארגון ההצלה הלאומי

ן"קורס           תאר
(Macintosh)להב מעוקל 

ומרים  Vallecula-מוחדר לאזור ה
את הלשון ובצורה עקיפה את  

האפיגלוטיס

האפיגלוטיסמאחר ואין מגע עם 
הגירוי להקאה קטן



ארגון ההצלה הלאומי

ן"קורס           תאר
(Miller)להב ישר 

ומרים  Epiglottis-מוחדר עד ה
אותו ישירות

סבירות גדולה להקאה בגלל  
גירוי ההקאה הנמצאים  רצפטורי

האפיגלוטיסבחלקו האחורי של 



ארגון ההצלה הלאומי

ן"קורס           תאר

זיהוי מיתרי הקול

מיתרי הקול

להב ישר
Miller

להב מעוקל
Macintosh



ארגון ההצלה הלאומי

ן"קורס           תאר
הטובוס

בגדלים  טובוסיםקיימים 
:שונים

.מ ליילודים"מ2.5-3.5

.מ לתינוקות"מ3.5-4.0

.     מ לילדים"מ4.0-6.0

:למבוגריםמ "מ7.0-8.5

.מ לנשים"מ7.0-8.0< -

.מ לגברים"מ7.5-8.5< -

פתח חיצוני 

מ"מ15מחבר 

שסתום ניפוח

בלונית ביקורת

בלונית אטימה

(ק"סמ10י מזרק "ניפוח ע)

מ"מ8.0או 7.5כ "הגודל המוכן לפעולה הוא בד



ארגון ההצלה הלאומי

ן"קורס           תאר
"גייד"–המוליך 

"  לעיצוב"ומשמש הטובוסמוחדר לתוך 
.צורתו ולהקל על החדרתו לקנה

מהטובוסלא יבלוט שהגיידיש לדאוג 
למניעת פציעת הלוע



ארגון ההצלה הלאומי

ן"קורס           תאר
י'בוגקטטר 

גמיש המסייע  קטטר
בעת הטובוסבהכוונת 

אינטובציה קשה



ארגון ההצלה הלאומי

ן"קורס           תאר
שונות

האטימהבלוניתלניפוחמשמש–מזרק1.

מקנהיוצאאשרCO2ערכיאתהמודדמכשיר–קפנומטר2.

הנשימה

הטובוסמיקוםוידואלשםולקיבהלריאותלהאזנה–סטטוסקופ3.

הטובוסלקיבועשרוך4.

את"לנשוך"נפגע/מהחולהמונע–(Airway)אווירמנתב5.

הטובוס



ארגון ההצלה הלאומי

ן"קורס           תאר
שונות

מדרכי הנשימהמסייע בהרחקת גופים זרים –יל 'מלקחי מג. 6

,סקשן, ויראלימסנן + מפוח –סקשן \ערכת אמבו. 7

לשאיבה בגדלים שוניםקטטרים

לפני ואחרי האינטובציהנפגע /החולהלחמצון –ערכת חמצן . 8

למבצע הפרוצדורה–מסכת פנים . 9



ארגון ההצלה הלאומי

ן"קורס           תאר
סדר פעולות

החולההכנת•
ובדיקתוהציודהכנת•
אישיתהתמגנות•
האינטובציהביצועלפניהחולהחמצון-פרהאוקסיגינציה•
פהפתיחת-הפעולההתחלת•
הלרינגוסקופידיעללשוןהרמת•
(הקולמיתרי)מקוםזיהוי•
(טובוס)הצינורהחדרת•
קפנוגרפיהבדיקת+האזנה•
אווירמנתבהחדרת+הטובוסקיבוע•
הפצועאחרמעקבהמשך•

-שים לב
באינטובציה אין צורך  

.בחיטוי וסטריליות
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ן"קורס           תאר

מנח ראש החולה
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ן"קורס           תאר
!!!חשוב

הכנת הציוד

התמגנות אישית
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ן"קורס           תאר

פרהאוקסיגינציה
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ן"קורס           תאר

לרינגוסקופיה
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ן"קורס           תאר

BURPתמרון 
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ן"קורס           תאר

מהטובוסהוצאת הגייד 
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ן"קורס           תאר

הביקורתבלוניתניפוח 
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ן"קורס           תאר

הטובוסוידוא מקום 

האזנה לקיבה•

האזנה לריאה שמאל•

האזנה לריאה ימין•

ONE LUNG INTUBATION-על מנת לשלול

הקפנומטרבדיקת ערך 

(מ כספית"מ35-45)
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ן"קורס           תאר

הטובוסקיבוע 
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ן"קורס           תאר

סיבוכים אפשריים

חוסר מיומנות או חוסר זהירות של המטפל , רוב הסיבוכים הם תוצאה של רשלנות

.מניסיונות ממושכים וכושלים באינטובציה-היפוקסיה•
.החדרת הטובוס לושט במקום לקנה הנשימה•
.הלוע או מיתרי הקול, פגיעה טראומטית בחלל הפה•
.לתוך הברונכוס הימני, אינטובציה עמוקה מידי•
.מתן חומרי הרדמה בצורה שגויה•
.השלפות הטובוס בגלל אי הקפדה בקיבוע•
C.O.P.Dגרימה לחזה אוויר בלחץ אצל נפגעי חזה וחולי •
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ן"קורס           תאר

בהצלחה


