
 אשפוז  מסמך הנחייה למחלקות  –  )אירוצ'מבר( שימוש בנבולייזר לשימוש במשאפים עם ספייסר

 רקע:  .1

עם ספייסר יכולה לצמצם את החשיפה הזיהומית לחולה ולצוות תוך   MDIבמשאפי  נבולייזרהחלפת  .1.1

י, הפחתה פוטנציאלית של תופעות לוואי הנגרמות משימוש וספיגה שמירת יעילות האפקט הטיפול

וחסכון במשאבי זמן  בדרכי העיכול של הכמות הגדולה יותר של תרופה הניתנת כתמיסת אינהלציה, 

 אחות.
חשוב למנוע ככל האפשר את הפחתת חשיפת הצוות לתרסיס שבא מגע עם   הקורונה"בתנאי "משבר  .1.2

  משרד הבריאות לעניין זה )מצורפת(הנחיית  נתנהלפיכך  –ריריות החולה 
שימוש  –ללא ספייסר  MDIבחולים מאושפזים או חולים במצב חד לא מומלץ להשתמש במשאפי  .1.3

 ה להשיג בתנאים אלה.  המצריך קואורדינציה ותרגול של החולה אותם קש
הכרה שאינו \מתאים לכל חולה שאינו בקוצר נשימה קיצוני או במצב תפקוד בספייסרהשימוש  .1.4

לטיפול בתמיסת  , במצבים אלה, יש לבחור בין שימוש בספייסר עם מסכה לבין מאפשר שיתוף פעולה

 אינהלציה עם נבולייזר. 

 

 https://youtu.be/YwGhDtul9hQ  :בסרטון שבקישור זהמודגמת  טכניקת השימוש במשאף עם ספייסר .2

הרמת מראשות המיטה לחצי  –רצוי לתת טיפול בהשאפה כאשר החולה יושב )במידה ולא מתאפשר  .2.1

 ישיבה(, ונושם נשימת פה.   
הפעלת המשאף מיד בתחילת שאיפה כלומר,  "שאיפה אחת",הוא על ידי  צתהשימוש המומלשיטת  .2.2

 שניות בנפח ריאות מלא לפני נשיפה.  5-10-איטית ועמוקה למלוא נפח הריאות עם עצירת נשימה ל
 נשימות 3-4ניתן לבקש מהחולה לבצע  או משתעל בעת שאיפה עמוקה\בכך ו באם החולה מתקשה .2.3

.  בילדים או במצב הכרה חלקי נשימה רגילות דרך הספייסר מיד לאחר הפעלת המשאף נשיפה(\)שאיפה

 שניות(  30-מסיכה משך כ-דרך ספייסר
 אף  -פה במסכתלחולים המתקשים לאחוז בפיהם את פיית הספייסר ניתן להתאים שימוש  .2.4
 ההמלצה לניקוי הספייסר מתוארת בסרטון הנ"ל  .2.5
 הספייסר כמו גם המשאפים הינם אביזר אישי שאינו מועבר מחולה אחד לשני.  .2.6
על פני השימוש   MDI-SPACERקיימת עדיפות לשיטת  -  MDIהחולה יזדקק לטיפול נשאף במשאפי ככל ש .2.7

 בתמיסות אינהלציה גם בבית החולה. החולה ייקח את הספייסר האישי שלו להמשך שימוש לפי הצורך. 

 

  (:מודגשים בצהובמינונים שכיחים , טבלת המרת מינונים  - 2עמ') במבוגרים למשאפיםמינונים מומלצים  .3
3.1. Inhaler Ventolin 100 mcg, 2-4 puffs להעלות. ניתן, שעות 4-6 כל כ"בד -הצורך לפי   

3.2. Inhaler Atrovent 20 mcg, 2-4 puffs להעלות ניתן, שעות 4-6 כל כ"בד -הצורך לפי .  

3.3. Inhaler Flixotide 125 mcg, 2-4 puff x 2/d 

שעות  4-6שאיפות למנה כאשר מרחיבי סמפונות קצרי טווח ניתנים כל  2-4שהמינון הוא  "קל לזכור" .3.4
 שעות.  12או לפי הצורך ופליקסוטייד ניתן כל  \ו

שאיפות עם ספייסר  2-4בטיפול בהתקף אסתמה חד ניתן לתת מינונים חוזרים של ונטולין ואירובנט  .3.5
 לה לטיפול וניטור תופעות לוואי. דקות על בסיס הערכה חוזרת של תגובת החו 20-30כל 

 

 

    ד"ר אמנון אריאל,

 מ"ר העמק  –מנהל יחידת ריאות 

  

https://youtu.be/YwGhDtul9hQ
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 טבלת המרת מינונים מתמיסות אינהלציה למשאף+ספייסר 

 

 


