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היחידה לטיפול נמרץ לב

המרכז הרפואי שערי צדק

פריפריחיבור ואזופרסורים לווריד 



..המסורת

מתן תרופות ואזופרסריות מחייב הכנסת צנתר  
! לווריד מרכזי 

(  חזה אוויר)פנאומוטורקס ›
פגיעה עורקית›
תסחיף אוויר›
הפרעות מקצב›
זמן ›
(CLABSI)זיהומים ›

!!מיותר 



..ספרות

Medlej, et al. (2018) 

מהם עם  ( 5.45%)3, מטופלים במחקר55✓
:סיבוכים מינוריים

-Extravasation
-Thrombophlebitis

”The incidence of complications from the 
administration of vasopressors through a PVC is 
small and did not result in significant morbidity 

in this study.”



Nguyen, et al. (2020)

מטופלים במחקר331✓
-Extravasation 4%

” Administration of pNE according to the 
VCUHS ED protocol resulted in a low 

extravasation rate.”

..ספרות



..ספרות

Cardenas-Garcia (2015)
מטופלים  734✓
✓NORADRENALINE /DOPAMINE /

PHENYLEPHRINE
✓49 ± שעות  22

”Administration of norepinephrine, dopamine, 
or phenylephrine by peripheral intravenous 

access was feasible and safe in this single-center 
medical intensive care unit. Extravasation from 
the peripheral intravenous line was uncommon. 

Clinicians should not regard the use of 
vasoactive medication is an automatic indication 

for central venous access.”



..ספרות

Pancaro (2020)

מטופלים בהולנד14,385✓
✓Extravasation (5/14,385 = 0.035%)

”In the current database analysis, no 
significant association was found between 

the use of peripheral intravenous 
norepinephrine infusions and adverse 

events.”



..ספרות

Tian, et al. (2020)

מחקרים7✓
✓Extravasation 3.4%

”There were no reported episodes of 
tissue necrosis or limb ischemia. All 

extravasation events were successfully 
managed conservatively or with 

vasodilatory medications.”



נייר עמדה
האיגוד הבריטי לטיפול נמרץ
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,  מיקום מעל שורש כך היד, לפחות( ורוד)20Gגודל הונפלון ›
.עדיפות בזרוע

.הכנסת ונפלון נוסף כגיבוי›
.קביעת פרוטוקול מיהול וריכוז קבוע בשדה הקליני›
.קביעת קצב מתן התחלתי ומקסימלי של כל תרופה›
.קביעת נוהל מתן תרופות ואזופרסריות בשדה הקליני›
(.AL)מעקב המודינמי פולשני צמוד ›
י  "יש לדווח ולחקור את האירוע ע, במקרים של אקסטראוזיציה›

.מערכת לדיווח אירועים חריגים והפקת לקחים



..אצלנו

המטרה
מניעת זיהומים נרכשים מצנתר מרכזי

מתן תרופות ואזופרסריות דרך וריד פריפרי  –ביצוע
פרט למצבים מיוחדים כמו  )לכל מטופל ביחידה 

(.פריפריה קשה

01/2020-התחלה ב✓
אחוז החולים המטופלים  /מספר–איסוף נתונים ✓

רשם  "י הכלי "בואזופרסורים דרך וריד פריפרי ע
".יחידה

.טווח המינונים שניתנו בווריד הפריפרי-



..אצלנו
מיהול וריכוז



..אצלנו
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1222

1082

187123 15%11%

גודל מינימלי   –( לא בכף היד למשל, "טוב)"הכנסת וריד פריפרי 
(G20–ורוד.)



..אצלנו

1222

1082

187123

מהחולים מטופלים  12.5%ממוצע של ✓
.בתרופות ואזופרסוריות

אחוז הזיהומים הנרכשים  /ירידה במספר✓
:מצנתר מרכזי

Extravasationחולים עם סיבוך 0✓

חולים עם זיהום נרכש  0–2020בשנת ✓
בצנתר מרכזי

חולים עם זיהום נרכש  0–2021בשנת ✓
בצנתר מרכזי

חולים עם  0
CLABSI



2021שנת ( עד יוני)חציון 
חולים עם זיהום נרכש בצנתר מרכזי0

חולים עם  0
CLABSI

..אצלנו



..המסקנה

ירידה ומניעה משמעותית בזיהומים נרכשים מצנתר מרכזי✓
ירידה ומניעת סיבוכים משניים בהכנסת צנתר מרכזי✓

בטיפול נמרץות/ייעול הזמן של האח✓

!מתן תרופות ואזופרסוריות בווריד פריפרי אפשרי בהחלט 



ועוד מסקנה

גם בטיפול  
נמרץ 

השמיים הם  
..הגבול

!?שאלות 


