
 Lidocaine  Magnesium)תמיסת קלציום הינה האנטידוט במקרים של מינון יתר( 

 כרוני מפושט וממוקם)עצבי(.כאב נוירופאתי 1 התוויות טיפוליות

 נוראלגיהק .פוסט הרפטי2

 .פיברומיאלגיה 2

 .כאב נוירופאתי כרוני מפושט וממוקם1

 .פיברומיאלגיה2

 התכווצויות  -.כאבים ממקור שרירי3

 מתן דרך הווריד .1 ה השיט

החתמת המטופל על טופס הסכמה לטיפול רק לאחר שקיבל הסבר  .2

 מפורט וברור על מהות הטיפול ,תופעות הלוואי והסכנות.

 הדרכה מפורטת של אחות המרפאה . .3

 טיפולים . 10התרופה ניתנת בסט של  .4

במקרים חריגים ע"פ החלטה תדירות הטיפול: פעם בשבוע . .5

 עמיים בשבוערפואית תינתן התרופה פ

 משך הטיפול: כשעה עד שעתיים. לא פחות משעה וחצי. .6

בתום כל סידרת טיפולים או סבב טיפולים  תתבצע הערכה רפואית  .7

 מחודשת להמשך הטיפול.

ת לטיפול בחומר  /חובת נוכחות רופא במרפאה. אין לחבר מטופל .8

 .במכון זה ללא נוכחות רופא

 

 מתן דרך הווריד .1

הסכמה לטיפול רק לאחר שקיבל הסבר מפורט החתמת המטופל על טופס  .2

 וברור על מהות הטיפול ,תופעות הלוואי והסכנות.

 הדרכה מפורטת של אחות המרפאה . .3

 טיפולים . 10התרופה ניתנת בסט של  .4

במקרים חריגים ע"פ החלטה רפואית תינתן תדירות הטיפול: פעם בשבוע . .5

 התרופה פעמיים בשבוע

 לא פחות משעה וחצי. משך הטיפול: כשעה עד שעתיים. .6

בתום כל סידרת טיפולים או סבב טיפולים  תתבצע הערכה רפואית מחודשת  .7

 להמשך הטיפול.

ת לטיפול בחומר זה ללא  /חובת נוכחות רופא במרפאה. אין לחבר מטופל .8

 .במכון  נוכחות רופא

 

  לק"ג משקל גוף -60mg  40mg לק"ג משקל גוף  5mg  מינון

 רפואית כתובה כמקובל ע"פ הנוהל למתן תרופה. הוראה  .1 הנחיות למתן 

 . פתיחת ווריד פריפרי .2

תינתן דרך סופר . התרופה  N/S 0.9% 100ccמהילת התרופה  ב  .3

 טיפות 

 מדדים ימדדו ע"פ המקובל בטפסים הייעודיים . .4

במידה ומופיעות תופעות לוואי יש לנתק את החולה מהעירוי  .5

 .ולידע את הרופא

של לפחות חצי שעה יישאר בהשגחה בגמר הטיפול המטופל  .6

 ת /בהתאם למצבו של המטופל

 

 

 

 

 

 

 הוראה רפואית כתובה כמקובל ע"פ הנוהל למתן תרופה.  .1

 . פתיחת ווריד פריפרי .2

דרך סופר טיפות . התרופה תינתן  N/S 0.9% 100ccמהילת התרופה  ב  .3

- 

 מדדים ימדדו ע"פ המקובל בטפסים הייעודיים . .4

ת לוואי יש לנתק את החולה מהעירוי ולידע במידה ומופיעות תופעו .5

 .את הרופא

של לפחות חצי שעה בהתאם בגמר הטיפול המטופל יישאר בהשגחה  .6

 ת /למצבו של המטופל

 

 



 Lidocaine Magnesium ()תמיסת קלציום הינה האנטידוט במקרים של מינון יתר 
העלולות  תופעות לוואי 

להופיע במהלך הטיפול 

 ולאחריו

 ירידה בלחץ הדם הנגרמת עקב ירידה בתפוקת הלב  .1

 סחרחורת .2

 נמנום .3

 צלצול באוזניים .4

 דיבור לא ברור .5

 בלבול .6

 תחושת נימול .7

 חוסר התמצאות בזמן ובמקום .8

 דום נשימה  .9

 

 דיכוי מערכת העצבים המרכזית .1

 ירידה בלחץ הדם .2

 נמנום .3

 מינון יתר עלול לגרום לדיכוי נשימתי ואף לדום לב .4

 עלמות החזריםרפיון שרירים ואף הי .5

 תחושת חום .6

 סחרחורת .7

 נמנום .8

 מינון גבוהה של מגנזיום עם קשיי עיכול עלול לגרום לשלשול .9

 

בדיקות מחייבות לפני 

 תחילת הטיפול

ה מוטלת החובה /על הרופא טיפולים  10ולאחר לפני תחילת הטיפול 

 ת לבדיקות הנ"ל:/להפנות את המטופל

 תפקודי כליות .1

 תפקודי כבד .2

3. ECG - דוק את קצב הלב ולציין אורך מקטע חשוב לבQTc 

חורג מתחום  QTcו מקטע /במקרים של קצב לב לא סדיר או

 .שקול דעתהנורמה נדרש 

של רופא  ECGלא יותחל טיפול ללא אימות תקינות ה 

)חתימה וחותמת ת במרפאת כאב /ה המטפל/המשפחה או רופא

 (ECGהרופא על סטריפ ה 

 

דיקות חל האיסור להתחיל בטיפול ללא ב

 אלה!!!!

ה מוטלת החובה להפנות את /טיפולים  על הרופא 10לפני תחילת הטיפול ולאחר 

 ת לבדיקות הנ"ל:/המטופל

 תפקודי כליות .1

 תפקודי כבד .2

ECG-  לא יותחל טיפול ללא אימות תקינות הECG  של רופא המשפחה

ת במרפאת כאב )חתימה וחותמת הרופא על סטריפ ה /ה המטפל/או רופא

ECG) 

מטופל ד"ל בדם. /מ"ג 2.5-1.5רמות מגנזיום תקינות הן בין  -מגנזיום רמת .3

ומעלה לא יקבל מגנזיום.רמת מגנזיום נמוכה  2.5עם רמת מגנזיום בדם של 

 לא מונעת את תחילת הטיפול בחומר.

 

 חל האיסור להתחיל בטיפול ללא בדיקות אלה!!!!

 רגישות ידועה ללידוקאין .1 התוויות נגד 

 חסם במערכת ההולכה הלבבית  דרגה חמורה של .2

 יש לנקוט בזהירות  בחולים עם ברדיקרדיה   .3

יש לנקוט בזהירות בחולים עם מחלות כבד היות והמטאבוליזם  .4

 של התרופה בכבד 

 מחלות כליה .1

 חסם קצב לבבי .2

 אי ספיקת לב   .3

 תמיסת קלציום הינה האנטידוט במקרים של מינון יתר

 מתן לידוקאין בלבד  – 1פרוטוקול 

ת העלאת /בשני הטיפולים הראשונים על המינון ההתחלתי ע"פ ההוראה הרפואית ולאחר הערכת מצב המטופל 50mgמתן לידוקאין בהדרגה : עליה ב  -2פרוטוקול 

 .מתן מגנזיום בלבד -3פרוטוקול  .וההוראה הרפואית  מינון בהתאם למשקל הגוף



 


