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   – שאבת לחץ פנאומטיתשימוש במ 

Intermittent Pneumatic Compression (IPC)  

 (Lympha Press)כדוגמת 

  :התוויות

-נפיחות עלוספיקה ורידית  -רקע אי-ספיקה ורידית, פצעים על-לימפאדמה ראשונית, משנית, אי

 חוסר תנועה, חולשת שרירים, שיתוק ועוד(.  חוסר פעילות )רקע 

 

  :התוויות נגד

יציבה-אי .1 לא מאוזנת/לא  כגון:  ו/או מטופלים    ספיקת לב  קוצר  המציגים סימפטומים, 

 דופק לא סדיר.   ו נשימה, טכיפנאה

2. DVT  מטופל או חשד ל לאאקוטי- DVT . 

 תסחיף ריאתי או חשד לתסחיף ריאתי.   .3

לפני לפני שנעשה בירור למקור הסימפטומים ו   –גבוה    חום   , כגון:סימפטומים סיסטמיים .4

 נשלל זיהום. ש

 זיהום אקוטי )צלוליטיס( לא מטופל או חשד לזיהום אקוטי.   .5

ב  שימוש  לשקול  במידה   48-72משאבה  ניתן  האנטיביוטי,  הטיפול  תחילת  לאחר 

 והמטופל אינו כאוב ויכול לסבול את הלחץ.  

 מטופל.  לאפלביטיס אקוטי  .6

 ספיקה וסקולרית קשה. -אי .7

 בצקת ריאות.   .8

הבצקתי .9 באזור  גרורתית  פליאטיבי  למעט  –  מחלה  להשתמש  בטיפול  ניתן  אז   ,

 .  טיפולהבמהלך  מידה והמטופל מרגיש בנוחבמשאבת הלחץ ב

   ו/או בצקת פרוקסימלית לאזור הטיפול.  ףגה לש ילמיסקורפה קלחבבצקת  .10

 נוירופתיה קשה.   .11

 י או הורידי אינו רצוי.  תכל מצב שהגברת ההחזר הלימפ .12
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  :ותשומת לב מיוחדת במצבים הבאים שנה זהירות מ

 ספיקת לב.  -, בדגש על מטופלים שאושפזו לאחרונה בגין איספיקת לב-אי .1

  .דם-ץיתר לח .2

 . כאבים .3

לפני    יש לברר את המקור לכאבים  –   הטיפול  בזמןחוסר נוחות עד כאבים המתעוררים   .4

ייתכן והלחץ שנקבע היה מדי גבוה לאותו )  או על הפסקתו  שמחליטים על המשך טיפול

   . (מטופל

   ליקויים בתחושה.  .5

 פצעים לא מאובחנים, לא מטופלים או מזוהמים.   .6

 עור שברירי.   .7

 שתל עור.  .8

 מחלת עור שעלולה להחריף בשל השימוש במכשיר.  .9

 .  טווחי התנועהתיות במשמעולות לרבות הגב, עיוות קשה של הגף .10

 מטופלים עם ליקוי בתקשורת.  .11

 

   :כללי

 פול לימפתי. לטי ת/מוסמךית /לפיזיותרפיסט לפנות יש התלבטות  או בכל שאלה (1

כי  רצוי (2 ב,  פנאומטיהשימוש  לחץ  התחיל ל  :לימפתימטיפול    חלק  יהיה  תמשאבת 

מוצרי  חבישות, שימוש ב עיסוי, ולכלול   פרוקסימליות ואזוריותשפעול קשריות לימפה ב

 ותרגילים.   לחץ

 עם השרוול המתנפח  המטופל  ףלהימנע ממגע ישיר של הגיש  היגיינה:  שמירה על   (3

ניילון.   )ובמידת   חטאבסוף הטיפול יש לבאמצעות לבישת שרוול סטוקינט או שקית 

 בחלקו הפנימי. השרוול המתנפח את הצורך לנקות( 

 בגד לחץ. לבוש בבחבישה לימפטית או חבוש שתמש על גף אין לה (4

 :  מומלץ לנהל יומן טיפולים לכל מטופל, כמפורט (5

 אריך ת
ים /ףהג

 יםהמטופל/
 תגובה והערות  משך  לחץ 
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  :שימושאופן ה

 אינדיקציות. -שלילת קונטרא .1

 לעורר חוסר נוחות.  אמור הסבר כי הטיפול לא ו הדרכת המטופל .2

יש   – במידה ובמהלך הטיפול הוא אינו חש בטוב או שמתעורר חוסר נוחות מכל סוג  

 המכשיר.  הפסיק את פעולתלקרוא מייד לאיש צוות ובמידת האפשר ל

 לבדיקת יעילות.   –השימוש   מדידת הגף לפני .3

 של המכשיר.  השרוול המתנפחלפני הנחת או שקית ניילון סטוקינט שרוול לבישת  .4

 ערכים מומלצים". סעיף " כמפורט ב  לחצים וזמני טיפוליעת קב .5

  , שמירה על קשר עם המטופל  –טיפול הראשון ובטיפולים בהם הלחץ הוגבר  מהלך הב .6

 לוודא כי הוא חש בטוב וכי לא מופיעים סימפטומים חריגים.  מנת -על

המטופל כיצד מרגיש.   עםבירור    –ל הראשון ובטיפולים בהם הלחץ הוגבר  הטיפו  בסיום .7

יש להסתכל על העור ולוודא שלא נגרמה תגובה חריגה )אודם, עיוות, קרע וכו'( ולחוש 

 את המרקם. 

 לבדיקת יעילות.   –  ףמדידת הג .8

 לשמירה על תוצאות הטיפול כמה שניתן.   –בגד לחץ  לבישת או ףחבישת הג .9

 . שרוול המתנפחחלקו הפנימי של ה )ובמידת הצורך ניקוי(  חיטוי .10

 

 :  ערכים מומלצים 

 ן התחתו ףבג

 משך  לחץ מומלץ  מאפייני המטופל

מסת גוף נמוכה עד  

נורמלית, בצקת רכה 

 ף שיורדת עם הרמת הג

מ"מ  35עד   –טיפול ראשון  

 . כספית

ניתן  בטיפולים הבאים 

דקות.   20 –טיפול ראשון   מ"מ כספית  60לעלות עד 

ניתן בכל יום להוסיף עד  

 טיפול כולל של שעתיים 
בצקת קשה ופיברוטית ו/או 

 מטופל עם מסת גוף גבוהה

מ"מ  35עד   –טיפול ראשון  

 . כספית

ניתן   בטיפולים הבאים

מ"מ  60 -לעלות גם מעבר ל

 (מ"מ כספית  80)עד  כספית
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 ן העליו גףב

 משך  לחץ מומלץ  מאפייני המטופל

מסת גוף נמוכה עד  

נורמלית, בצקת רכה 

 ף שיורדת עם הרמת הג

מ"מ  35עד   –טיפול ראשון  

  . בטיפולים הבאיםכספית

מ"מ  50ניתן לעלות עד 

 כספית
דקות.   20 –טיפול ראשון  

ניתן בכל יום להוסיף עד  

 טיפול כולל של שעתיים 
בצקת שאינה יורדת עם  

, בצקת קשה ףהרמת הג

ופיברוטית ו/או מטופל עם  

 דולה מסת גוף ג

מ"מ  35עד   –טיפול ראשון  

  . בטיפולים הבאיםכספית

מ"מ  60עד ניתן לעלות 

 כספית

 

מטופל מרגיש בנוח נאי שהובת מ"מ כספית 20-30לחץ של עד  :בטיפול פליאטיבי •

 ך הטיפול. במהל

- ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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