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הקדמה

מבנה הלב

הלב הוא איבר הממוקם במרכז בית החזה, גודלו כגודל אגרוף. הלב הוא שריר המזרים דם לאברי 

הנוף ומחולק ל- 4 חללים.

חללי הלב השמאליים אחראיים להזרמת דם מחומצן לכל אברי הנוף, בעוד שהחללים הימניים

אחראים על הזרמת הדם מהגוף לריאות.

דם מחומצן מגיע מהריאות לעליה השמאלית עובר לחדר השמאלי ומוזרם מאבי העורקים

לכל חלקי הנוף.

שיחלוף החומרים בין הדם לרקמות נעשה בנימיות הדם ומשם חוזר הדם דרך ורידים לעליה

הימנית, לחדר ימין ומוזרם לריאות, על מנת לעבור חמצון. החדרים מופרדים מהעליות ומכלי הדם 

הראשיים על ידי מסתמים.

עליה
שמאלית

חדר
שמאל

חדר
ימין

עליה
ימנית

החוברת נכתבה ע”י :
 R.N ,רויטל מאיר שפירא

פרופ` משה פליגלמן - מנהל המערך הקרדיולוגי 

החוברת עודכנה בשנת 2017 ע”י:
ד”ר יפה רונן - מנהל יחידת צנתורים

גב’ ברוריה גוזלן  מלכה- מנהלת סיעוד יחידת צנתורים
גב’ מרינה פלדמן- מנהלת סיעוד מחלקה קרדיולוגית
מר סוהיל כיאל- מנהל סיעוד יחידה לטיפול נמרץ לב

מטרת חוברת זו להסביר על צנתור לב, מטרותיו, גישות דיקור, מהלך הטיפול, 

החלמה והשחרור מבית החולים.

חוברת זו הוכנה עבורך ועבור בני משפחתך, על מנת להקל עליכם את 

התקופה לפני ובמהלך האשפוז.
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טרשת עורקיםעורקים כליליים

כמו כל איבר אחר, הלב זקוק לחמצן על מנת לפעול. העורקים הכליליים הם כלי הדם )צינורות(

המזרימים דם לשריר הלב עצמו והם העורקים הראשונים המתפצלים מאבי העורקים.

העורקים הכליליים העיקריים הם: 

• העורק הכלילי השמאלי המספק דם לחלק הקדמי של שריר הלב והמתפצל ל: 

.)CX( עורק עוקף ,)LAD( עורק שמאלי יורד   

• העורק הכלילי הימני )RCA( המספק דם לחלק התחתון של שריר הלב ולחדר ימין.

קוטר העורקים האלה הוא כ- 3-5 מ”מ. העורקים הכליליים מתפצלים לרשת עשירה של עורקים 

קטנים החודרים לשריר הלב ומספקים דם לכל אזורי הלב השונים.

העורקים. בדפנות  הפוגעת  מחלה  הינה  עורקים  טרשת 

המחלה מתפתחת על פני שנים רבות ובמהלך המחלה שוקע 

רובד שומני-דלקתי בדופן העורק, גורם להיצרות העורק ומפריע 

לזרימת הדם. אותו רובד גורם להיווצרות קרישים בעורק, תהליך 

העלול להביא לחסימה מוחלטת של העורק והפסקת זרימת הדם.

  

להיצרות   וגורם  מתקדם  העורקים  טרשת  תהליך  כאשר 

משמעותית בעורקים הכליליים, מתלונן החולה בדרך כלל על 

לחץ בחזה או קוצר נשימה הנקרא “אנגינה פקטוריס”.  

לעיתים תלונות אלה מלוות בחולשה, הזעה, בחילה ועוד.

 

גורמי סיכון להיווצרות טרשת עורקים:

עישון )כולל עישון פאסיבי(, יתר לחץ דם, שומנים גבוהים בדם 

)כולסטרול וטריגליצרידים(, סוכרת לא מאוזנת, השמנת יתר, מתח 

נפשי וסיפור משפחתי של מחלת לב כלילית אצל קרובי משפחה,

הנם גורמי סיכון למחלות לב וכלי דם. טיפול בגורמי סיכון אלה 

ואימוץ אורח חיים בריא, מקטינים את הסיכון ללקות במחלת לב 

ומקטינים את התקדמות המחלה, אצל הלוקים בה.

העורק
העוקף
)CX(

עורק
שמאלי יורד

)LAD(

אבי
העורקים

עורק
ימני

)RCA(

עורק חולה

עורק בריא
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מחלות מסתמי לב

ללב ארבעה מסתמים: שניים בצד הימני ושניים בצד השמאלי. תפקיד המסתמים הוא לאפשר 

זרימת דם בכיוון אחד בלבד.

פניעה במסתמים יכולה לנבוע בין היתר כתוצאה ממום מולד, ממחלה דלקתית כמו דלקת פרקים, 

מהסתיידות המסתמים וכן מסיבות אחרות. המסתמים שנפגעים בשכיחות גבוהה יותר הם המסתם 

“הדו צניפי” )מיטרלי( - הנמצא בין העליה השמאלית לבין החדר השמאלי, ומסתם “אבי העורקים” 

)אאורטלי(- המפריד בין החדר השמאלי ואבי העורקים.

פגיעה במסתם יכולה להתבטא בהיצרות )אשר מקשה על זרימת הדם דרך המסתם( או דליפה )מצב 

בו המסתם אינו נסגר היטב ועקב כך קיימת דליפת דם אחורנית, בכיוון ההפוך לכיוון הזרימה התקינה(.

צנתורים מבוצעים מזה שנים רבות. צנתור הנה בדיקה אשר מתבצעת בהרדמה מקומית. זאת 

במטרה לבדוק את מצב העורקים הכליליים, שריר הלב ומצב המסתמים. הצנתור מאפשר אבחון 

מדויק של מחלתך והתאמת טיפול. 

לעיתים במהלך הצנתור נעשה גם טיפול באמצעות בלון או תומכן. הבדיקה מתבצעת בחדר מיוחד 

הנקרא חדר צנתורים, ובו ממוקם מכשיר רנטגן המיועד לצנתורים.

אזור הדיקור

פעולת הצנתור יכולה להתבצע דרך היד )צנתור רדיאלי( או דרך עורק המפשעה )צנתור פמורלי(. 

הבחירה בין צנתור רדיאלי לפמורלי נקבעת על פי שיקול דעתו של הרופא המצנתר. 

הרופא חודר לעורק באזור המפשעה או היד באמצעות מחט ומחדיר צינוריות דקות וגמישות הנקראות 

“צנתרים” לאזורים השונים של הלב.

דרך ה”צנתרים” מוזרק חומר ניגוד המכיל יוד המאפשר בדיקת מצב העורקים הכליליים, שריר 

הלב והמסתמים.

הצנתור מצולם באמצעות הרנטגן ומוקלט על גבי תקליטור, כך שניתן לעיין בממצאים גם לאחר 

תום הצנתור.

סוגי צנתור

קיימת הבחנה בין צנתור דחוף לבין צנתור מתוכנן )אלקטיבי(:

צנתור דחוף : צנתור המתבצע אצל מטופלים בהם מאובחנת תעוקה לא יציבה ו/או התקף לב 

)אוטם לבבי(. במקרים אלה ביכולתו של צנתור דחוף, לשפר באופן משמעותי את אחוז ההישרדות 

של המטופל ולצמצם את אחוזי הסיבוכים )נזק לשריר הלב( והתמותה. לכן, יש חשיבות לביצוע 

פעולה זו, בדחיפות.

צנתור מתוכנן )אלקטיבי( : צנתור המתבצע אצל מטופלים מאושפזים  אשר במהלך האשפוז 

מעורב קרדיולוג ובהתאם לממצאים מחליט על צנתור באופן מתוכנן, או אצל מטופלים המופנים 

למרפאת טרום צנתור דרך קרדיולוג מהקהילה.

קיימת הבחנה בין צנתור לב שמאלי לצנתור לב ימני, לעיתים משלבים צנתור לב ימני וצנתור לב 

שמאלי באותה פעולה. ההחלטה נקבעת על פי שיקול דעת רפואי ובהתאם לממצאים אצל המטופל.

מהו צנתור לב?

מסתם “אבי העורקים” )אאורטלי(

המסתם “הדו-צניפי” )מיטרלי(

!?
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תהליך ההכנה לצנתור משתנה בין מטופלים שהוזמנו לצנתור באופן מתוכנן לבין מטופלים שיעברו 

צנתור תוך כדי אשפוז.

תהליך ההכנה לקראת צנתור - מטופלים באשפוז
ערב הצנתור: תתקיים הדרכה ע”י הצוות הסיעודי, תוחתם/י על טופס הסכמה לפעולה, ותקבל/י 

מידע לגבי שעת התחלת הצום.

*למטופלים הרגישים ליוד או עם תפקוד כלייתי לא תקין, תבוצע הכנה מתאימה.

בוקר הפעולה: איש צוות יבצע גילוח מפשעות ולאחר מכן עליך להתרחץ. תקבל/י טיפול תרופתי 

כהכנה לפעולה, ותחובר לעירוי נוזלים. כמו כן, תקבל/י תרופה להרגעה ותקבל לבוש מתאים 

)כותנת פתוחה(. עליך להשאיר חפצי ערך וטלפון נייד )במידה ויש( בידי בני משפחה. אין צורך 

להוציא שיניים תותבות. במידה והנך מרכיב מכשירי שמיעה, חשוב להשאיר אותם על מנת לתקשר 

עם הצוות במהלך הפעולה.

תהליך ההכנה לקראת צנתור - מטופלים שהוזמנו לצנתור מתוכנן )אלקטיבי(
תוזמן לבדיקה לפני צנתור )טרום צנתור(. 

חשוב להביא תוצאות של בדיקות רלוונטיות וכל חומר רפואי  הקיים אצלך הכולל:

    סיכומי מחלה

    סרטי צנתור 

    דוחות ניתוח מעקפים

    בדיקת מאמץ

    מיפוי לב

    אקו לב

    תוצאות בדיקות דם )אשר תתבקש לבצע בקהילה(

    תרופות שאת/ה נוטל/ת באריזתן המקורית

במידה והנך נוטל תרופות נוגדות קרישה כלשהן )כגון: קומדין, אליקוויס, פרדקסה, קסרלטו(, 

יש לברר עם הרופא המטפל לגבי מועד הפסקת נטילת התרופה.

במרפאת טרום צנתור תיבדק על ידי רופא ואחות, תבוצע לך בדיקת אקג, במקרה הצורך יושלמו 

בדיקות )בדיקת מאמץ,  אקו ובדיקות דם(.

תתבקש לקרוא ולחתום על טופס הסכמה לצנתור. 

לאחר סיום התהליך יוחלט על המועד המדויק של הצנתור, בדרך כלל ביום למחרת או בימים 

הקרובים לאחר הקבלה.

חולים הנזקקים להכנה מיוחדת יאושפזו יום לפני הצנתור. במידה ויצטרכו הכנה כלייתית על ידי 

נוזלים, יקבלו הסבר והדרכה מתי להגיע. 

מטופלים הרגישים ליוד, יקבלו כדורי “פרדניזון” -PREDNISON  ויודרכו בע”פ ובכתב כיצד ומתי 

עליהם ליטול את הכדור. 

מטופלים שיצטרכו לקבל *כדורים לדילול הדם “פלאביקס” - PLAVIX ואספירין, יקבלו את 

הכדורים ויודרכו בע”פ ובכתב, כמה ומתי עליהם לקחת.

מטופל לאחר השתלת תומכן )STENT( מצופה תרופה, או שימוש בבלון מצופה תרופה, נדרש 

ליטול תרופות מדללות דם אלה, למשך זמן ממושך, על מנת למנוע היצרות חוזרת של העורק 

הכלילי ואף היצרות בתוך התומכן.

חשוב לדעת - הכנות לקראת צנתור !
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 MICROPIRIN - בשילוב עם כדור אספירין ,BRILINIA או ברילינטה PLAVIX - תרופות פלאביקס

אלה תרופות שמיועדות לדילול הדם ומשפיעות באתרים השונים במערכת הקרישה.

במידה וידועה לך על רגישות ליוד או תרופות אחרות.

)במקרים אלו תקבל/י טיפול תרופתי מתאים כהכנה לצנתור(

במידה ואושפזת במהלך ששת החודשים האחרונים.

במידה ואושפזת יש צורך לקחת משטחים מפי הטבעת, על מנת לאתר זיהום חיידקי ולטפל 

בהתאם )תהליך זה לא ישנה את ההחלטה לביצוע הצנתור(.

-

-

חשוב ליידע את הצוות הרפואי!



ביום הצנתור - לפני הגעתך לבית החוליםהמשך: הכנות לקראת הצנתור

במידה והנך מוזמן/ת לצנתור מתוכנן, תקבל הדרכה לגבי:  .1

שעת התחלת הצום - יש להיות בצום 4-6 שעות לפני ביצוע הצנתור.   

                  תקבל/י הנחיות לגבי שעת הצנתור והחל מאיזו שעה עליך להיות בצום.

נטילת תרופות - יש לקחת את התרופות הרגילות שאתה נוטל, אלא אם נאמר לך אחרת.  

                  ביום הצנתור אין לקחת תרופות לסוכרת )במידה וידוע לך על סוכרת המטופלת

                  תרופתית(. עם קבלתך, אח/ות תבצע מדידת סוכר בדם ותנהג בהתאם לתוצאה.

יש לבצע רחצת בוקר בבית, תוך שימת דגש למפשעות וכפות רגליים.  .2

ביום הצנתור - בבית החולים

אח/ות תגלח לך את אזור המפשעות )אח לגברים ואחות לנשים(, סמוך לשעת הצנתור.  .1

לאחר קבלת מיטה וכותנת )יש ללבוש את הכותונת עם הפתח מאחור(, אחות תבצע  .2

                  קבלה סיעודית הכוללת לקיחת פרטים אישיים, מדידת לחץ דם, דופק. 

האח/ות תרכיב לך עירוי נוזלים )אינפוזיה( ביד )לרוב ביד שמאל(.  .3

תתבקש/י להטיל שתן לפני הכניסה לחדר הצנתורים.  .4

לפני הצנתור תקבל/י כדור הרגעה על מנת להקטין את רמת החרדה.  .5

6.               טרם הצנתור תקבל/י הסבר נוסף מהצוות המטפל על מהלך הצנתור. 

                  במידה ותתעוררנה שאלות נוספות, תרגיש/י בנוח לפנות לצוות אשר ישמח לענות על

                  השאלות.

!
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ההכנה המפורטת לעיל, זהה למטופלים המגיעים לצנתור מאשפוז 

בבית החולים או לחלופין מטופלים המגיעים ישירות מהבית.

בן משפחה יוכל להתלוות אליך עד לכניסתך לחדר הצנתורים.

במהלך הבדיקה משפחתך תוכל להמתין באזור ההמתנה, הנמצא 

בכניסה למחלקת צנתורים.

מה להביא ליום  האשפוז:

תיק קטן עם בגדים וכלי רחצה.  

אם יש לך עדשות מגע, עדיף להחליפן במשקפיים.  

מומלץ לא להביא חפצים יקרי ערך, תכשיטים וכסף מזומן לאשפוז.  

אם יש לך קופסה לשיניים תותבות, מומלץ להביאה.  

רצוי להביא חומר  קריאה לשעות הפנאי.  

מטען לטלפון סלולרי.  

תרופות שאת/ה נוטל – יש להביא את התרופות באריזתן המקורית   

                  + רשימה מלאה ועדכנית של התרופות וזמני נטילה.

-

-



בסיום ההכנות, תקבל זריקת הרדמה מקומית במקום המיועד להחדרת הצינורית )צנתר(.

לאחר שהאזור יורדם, הרופא יחדיר צינורית קטנה, תחת שיקוף. 

לא תרניש/י כלל את העברת הצנתר בתוך הגוף. דרך הצנתר יוזרק חומר ניגודי אשר 

ידגים את חללי הלב והעורקים הכליליים. 

בזמן הזרקת חומר הניגוד להדגמת שריר הלב, ייתכן ותחוש/י חום בכל הנוף. תופעה זו תקינה 

וחולפת תוך שניות מעטות. בחילה או טעם מוזר בפה מופיעים לעיתים רחוקות בלבד, אנא דווח 

לצוות המטפל )במידה ותחוש כך(.

מכשיר הרנטגן יסתובב סביב גופך, על מנת לאפשר צילום של הלב בכל הזוויות, צוות חדר הצנתורים 

ישוחח עמך וישאל לשלומך במהלך הצנתור.

לך. מובנים  שאינם  משפטים  או  מילים  שיחות,  תשמע/י  את/ה  מורדם/ת,  ואינך  מאחר 

במידה ומשהו אינו ברור לך את/ה מוזמן/ת לשאול את הצוות המטפל.

אנא דווח/י  לצוות המטפל על כל תחושת אי נוחות או כאב.

בסיום צנתור אבחנתי תיתכן אפשרות אחת מהאפשרויות הבאות:

מצב שבו כל העורקים הכליליים תקינים , ללא צורך בהתערבות פולשנית )יתכן צורך בשינוי אורח 

חיים: ראה עמ’ 14 “טיפול שמרני”(.

 מצב בו נמצאה מחלה בעורק כלילי אחד או יותר ויש צורך לטפל באמצעות בלון ו/או תומכן.

מצב בו נמצאה מחלה קריטית במיקום אסטרטגי בעורק כלילי אחד או יותר וניתוח מעקפים הוא 

המענה הטוב ביותר עבור המטופל.

מצב בו נמצאה מחלה קריטית במיקום אסטרטגי בעורק אחד או יותר וקיימת התלבטות לגבי 

הטיפול הטוב ביותר עבור המטופל -

הממצאים מופנים לדיון בשיתוף צוות רב מקצועי, הכולל בתוכו כירורג לב )תהליך זה מתבצע 

בעת שהמטופל עדיין על מיטת הצנתורים, או שמסיימים הצנתור ומחליטים יחד עם המטופל 

בדבר המשך טיפול(.

 מצב בו נמצאה מחלה בכמה עורקים כליליים והטיפול נעשה במס’ פעמים, במטרה למנוע החרפת 

אי ספיקה כלייתית קיימת.

 

מהלך הצנתור

זמן הצנתור משתנה מאדם לאדם. משך הצנתור הטיפולי משתנה, גם בהתאם לסוג הטיפול. 

זמן הצנתור האבחנתי יכול להמשך חצי שעה או עד מספר שעות בצנתור הכולל טיפולים רבים.

בסיום הצנתור האבחנתי הרופא יספר לך על הממצאים בצנתור. בחלק מהמקרים הוא ימליץ לך 

על צורת הטיפול הנכונה ביותר עבורך, ובחלק מהמקרים יעדיף לדחות את ההחלטה הסופית 

למועד מאוחר יותר. במידה וההמלצה היא טיפול הרחבה על ידי בלון או תומכן ייתכן כי ההרחבה 

תבוצע מיד בהמשך לצנתורָ האבחנתי.

משך הבדיקה

הצנתור מבוצע בחדר הצנתורים הדומה לחדר ניתוח. אנשי הצוות המטפל הנם: רופאים, אחיות, 

טכנולוגים רפואיים. הצוות לבוש בבגדים בצבע אפור, חובש כובע ומסכה. 

בחדר הצנתורים קיים ציוד רב המשמש את הצוות במהלך הבדיקה: מכשיר רנטגן, מסכים שעליהם 

מוקרן הצנתור ומוניטור המנטר את פעילות לבך. 

לקראת הפעולה תועבר/י למיטת הצנתורים ותשכב/י על הגב. הטמפרטורה בחדר קרה, אך יש 

חימום מתחת לסדין. 

הצוות יחטא את אזור המפשעה ו/או היד בחומר מחטא ולאחר מכן יכסה אותך בסדינים סטריליים, 

אשר מגינים עליך מפני זיהום.
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למצב של היצרויות בכלי הדם הכליליים באמצעות צנתור, ישנן מספר אפשרויות טיפוליות: 

בהתאם לממצאים, צוות הרופאים יבחר את האפשרות הטיפולית הטובה ביותר עבורך.

אפשרויות הטיפול במהלך הצנתור:

PTCA - הרחבה על ידי בלון:
זהו צנתור טיפולי. הצנתור הטיפולי מבוסס על צנתר, אשר בקצהו נמצא בלון המוחדר אל האזור 

המוצר בעורק )הבלון מסומן כך שהוא נראה בצילום רנטנן וזאת על מנת שהרופא יוכל לבדוק את 

מיקום הבלון ביחס לאזור המוצר בעורק(. 

לאחר שהבלון ממוקם, הוא מנופח, מסיט ודוחס את הרובד הטרשתי ומגדיל את חלל העורק.

את הבלון אפשר לנפח מספר פעמים במהלך הפעולה. ייתכן שתרניש/י לחץ קל או כאבים בחזה 

בעת ניפוח הבלון, זה מצב שיעבור תוך זמן קצר.

טיפול שמרני
מטופלים לאחר צנתור אבחנתי אשר לא נצפתה בעיה בזרימת 

הדם, יודרכו לאורח חיים בריא: 

טיפול ביתר לחץ דם על ידי דיאטה דלת מלח וכולסטרול 

)המטופל מופנה לדיאטנית ומטופל גם תרופתית(.

איזון סוכרת )הפנייה לדיאטנית ומעקבים רפואיים אחרים, בכדי 

למנוע פגיעה באברי מטרה(. 

ירידה במשקל במצב של עודף משקל )הפניה לדיאטנית(.

טיפול ברמת כולסטרול ושומנים גבוהים בדם )דיאטנית בשילוב 

טיפול תרופתי(.

הפסקת עישון.

פעילות גופנית.

-

-

-

-

-

-

PTCA - הרחבה ע”י בלון

STENT - הרחבה ע”י תומך
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קיימים שני סוגי תומכנים:

STENT - הרחבה על ידי תומכן:
התומכן מוכנס בצורה זהה להכנסת הצנתר. התומכן עשוי ממתכת ודומה לקפיץ קטן אשר תפקידו 

לתמוך בעורק הכלילי אשר הורחב באמצעות בלון. 

התומכן מוכנס לאזור ההיצרות כאשר הוא “מולבש” על בלון. באזור ההרחבה מנפחים את הבלון 

ומשחררים את התומכן אשר נשאר בתוך העורק. התומכן הופך להיות חלק בלתי נפרד מהעורק. 

STENT-DES - תומכן מצופה תרופה )DRUG ELUTING STENT(: סטנט מצופה תרופה, 

המשחרר תרופה המונעת היצרות מחדש של העורק. 

STENT-BMS - תומכן ללא תרופה )BAER METAL STENT(: תומכן שאינו משחרר תרופה.

ההחלטה על סוג התומכן נתונה לשיקול דעתו של הרופא, בהתאם לממצאים ולנתוני המטופל.

 - ROTABLATOR
בעורקים כליליים עם הסתיידויות קשות, אשר אינן ניתנות לפתיחה באמצעות בלון, מבוצע טיפול 

רוטבלטור או מקדח, אשר בסיבובים מהירים מגרד את ההסתיידות ומרחיב את חלל העורק.

במידה והצנתור בוצע לצורך הערכת מצב המסתמים לקראת ניתוח, תיקון או החלפת המסתם 

או הערכת מצב העורקים הכליליים הדורשת טיפול ניתוחי )אינה מתאימה לבלון או תומך(, 

תיאום הניתוח ייעשה בתום הצנתור, בתאום עם רופאי מחלקת ניתוחי חזה לב.



לאחר הצנתור:

בסיום הצנתור, תועבר ליחידת ההשהיה של מחלקת הצנתורים )הממוקמת במחלקת צנתורים(. 

האחות תחבר אותך למוניטור )משגוח( לצורך מעקב דופק ולחץ דם ותרשים פעולת הלב. 

כמו כן, האחות תעקוב אחר מקום הדיקור, תבדוק דפקים בשתי הרגליים )בצנתור פמורלי(, או דופק 

בפרק כף היד )לאחר צנתור רדיאלי(. תינתן לך הדרכה להתנהגות לאחר צנתור ותוכל לקבל שתיה 

וארוחה קלה בהתאם למהלך הצנתור. 

במידה והגעת לצנתור ממחלקת אשפוז, תועבר למחלקה במערך הקרדיולוגי, או תישאר לאשפוז 

בהשהיה במחלקת צנתורים, זאת בהתאם למהלך הצנתור והוראות הרופא )לאחר השגחה ומעקב 

בהשהיית צנתורים(.

צנתור פמורלי -הרופא יוציא את הצינורית מעורק המפשעה , תוך כדי לחיצה על המפשעה במשך 

כ-10-15 דקות, תחת מעקב לחץ דם לעיתים קרובות, מעקב תרשים פעולת הלב ומתן נוזלים דרך 

הוריד בהתאם. לאחר מכן, עליך לשכב 4-6 שעות עם רגל ישרה, מבלי להתאמץ ומבלי לכופף את 

הרגל )אפשר להזיז אצבעות וכפות רגליים(. אחות תגביה את מראשות מיטתך לגובה של עד 300 

)אסורה ישיבה מחשש לדימום באזור הדיקור(.

.1

.2

צנתור רדיאלי - בסיום הצנתור חובקים את פרק כף היד ברצועה לוחצת מעל מקום הדיקור, זאת 

במטרה למנוע דימום )רצועת TR BAND( . האחות תדריך אותך כיצד לנהוג במידה והצנתור 

בוצע בגישה זו. האחות תעקוב אחר מקום הדיקור ותשחרר את הרצועה כעבור מספר שעות לפי 

נוהל המחלקה ובהתאם למעקב. 

אסור לך לגעת ברצועה ו/או לנסות להזיזה מחשש לדימום שעלול לסכן אותך. 

כיחלון, תחושת נימול, כאב ואי נוחות עשויים להתפתח בכף היד. במקרה שאת/ה חש/ה באחת 

מתופעות אלו, יש לדווח לאחות אשר תשחרר מעט מהלחץ באמצעות מזרק ייעודי לרצועה זו. 

לכן חשוב שתקפיד/י לשים את היד גלויה מעל לסדין, כדי שאפשר יהיה לעקוב אחר התפתחויות 

שונות. 

לאחר צנתור בגישה זו, מותרת ירידה מהמיטה בהוראה ובהשגחת אחות ובהתאם למהלך הצנתור.

1516

בסיום הצנתור קיימות מספר אפשרויות:

דבק ביולוגי - בסיום צנתור בגישה פמורלית )דרך המפשעה(, הרופא משקף את מקום הדיקור, 

על מנת לבדוק אם מתאים לסגירה באמצעות דבק ביולוגי. הדבק הביולוגי נספג מעצמו תוך 60-90 

ימים ואינו מזיק לגוף. ייתכן ותחוש בגוש בגודל אפון ו/או רגישות מסוימת באזור המפשעה. תחושה 

זו תקינה לאחר טיפול בדבק ביולוגי ונעלמת עם הזמן. לאחר שימוש בדבק ביולוגי, תצטרך לשכב 

עם רגל ישרה במשך שעתיים. לאחר שעתיים תוכל לשנות תנוחה במיטה, ורק כעבור 4 שעות, תרד 

מהמיטה בהוראה והשגחת אחות. לצורך שתיה/אוכל, האחות תגביה את מראשות המיטה בהתאם, 

אך לא למצב של ישיבה מחשש ללחץ על מקום הדיקור ודימום. בהמשך תקבל דף הסבר והדרכה. 

הזרקת הדבק הביולוגי 
במקום הדיקור

מכשיר לסגירת מקום 
הדיקור בעורק

נקודת הדיקור

דופן העורק

פנים העורק

החדרה דרך רקמת עור ושומן



ה-כרמל מכל
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פרטי יצירת קשר

לברורים נוספים צוות המחלקה תמיד יעמוד לשירותכם.

ניתן לפנות בטלפון -
מזכירות צנתורים

תחנת אחיות צנתורים
תחנת אחיות קרדיולוגיה

תחנת אחיות טיפול נמרץ לב

04-8250801
04-8250809
04-8250658
04-8250499

במקרה של אחת מהתופעות הבאות, הנך מתבקש לפנות לחדר מיון באופן מיידי לקבלת טיפול וייעוץ

תשומת

כאבים בחזה
דימום מאזור הדיקור

נפיחות גדולה או גדלה באופן 
הדרגתי באזור הדיקור

עליית חום
חוסר תחושה בגפה

גפה קרה
הפרשה מאזור הדיקור

השחרור מבית החולים יבוצע לרוב ביום המחרת או לאחר מספר ימים של בירורים נוספים במידת 

הצורך.

מומלצת מנוחה של 2-3 ימים לאחר הצנתור.

במידה ובוצע צנתור פמורלי )גישה מפשעתית(: 

מקלחת חשובה מידי יום, עם דגש לרחצה במים פושרים ללא שיפשוף מקום הדיקור, במהלך 

שלושה ימים לאחר הצנתור.

במידה ומתפתח שטף דם פנימי קטן באזור הדקירה )המתבטא באזור כחלחל(, זוהי תופעה מוכרת, 

החולפת תוך שבוע עד שבועיים.

שחרור מבית החולים

במידה והיה שימוש בדבק ביולוגי:

ניתן להתקלח במים פושרים מבלי לשפשף את מקום הדיקור ולהימנע מאמבטיות במשך 3-4 ימים.

יש להימנע מפעילות מאומצת במשך שלושה ימים לאחר השחרור. אין להרים משאות מעבר ל-4 ק”ג. 

כל מרכיבי הדבק הביולוגי יספגו לחלוטין תוך 90 ימים. במשך תקופה זו עליך לשאת “כרטיס 

המידע לחולה”, אותו תקבל ביום השחרור מבית החולים.

במידה ובוצע צנתור רדיאלי )שורש כף היד(:

חשוב לשמור על היגיינה באזור, יש להמנע מתנועות חדות של היד ומהרמת משא כבד )מעל 3 

ק”ג( במשך שלושה ימים שלאחר הצנתור.

 יש להמנע מנהיגה במשך יומיים/שלושה ימים, בהתאם לגישה 

בה בוצע הצנתור ובהתאם למהלך ולאופן סיום הצנתור.



בתודה מקרב לב
עמותת ידידי המרכז הרפואי www.carmelhospital.org.il
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