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 האם יש מקום לחיטוי מתמרים לדניים 
 של מכשירי על–שמע (אולטרסאונד) 

בשל חשש להעברת זיהום בין מטופלות?
סקירת על שמע (אולטרסאונד) בגישה בטנית או לדנית, היא אחת הפעולות 
השכיחות ביותר בתחום העשייה ברפואת הנשים. במספר לא מבוטל של מחקרים 
הודגמה נוכחות של סוגים שונים של חיידקים, נגיפים ואף פטריות על חלקים 
שונים של המתמרים המשמשים לביצוע הבדיקה. לנוכח ממצאים אלו, נערכו 
מחקרים אחרים שבהם נבחנו שיטות ניקוי, חיטוי ועיקור שונות לסילוק המזהמים 
הביולוגיים הפוטנציאליים שנתגלו על המתמרים. קיים ויכוח אילו מבין השיטות 
שנבחנו היא היעילה ביותר, מאחר שלא הוכחה יעילותה של אף שיטה בהעלמה 
מוחלטת (100%) של מזהמים אלו מהמתמר. הוכח במחקרים, כי אף הג'ל המשמש 
בזמן ביצוע הבדיקה נגוע בזיהום ביולוגי. למרות ממצאים אלו, ובהיעדר תיעוד 
מדעי על ההשפעה של נוכחות מזהמים ביולוגיים על המתמרים ועל הג'ל בהעברת 
זיהומים בין הנשים הנבדקות, עולה השאלה במספר לא מבוטל של מחקרים - האם 

יש בכלל צורך בביצוע פעולות אלו.

רפואת נשים; מיילדות וגינקולוגיה; סקירת על שמע/אולטרסאונד. 
.Obstetrics and Gynecology; Ultrasound
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תקציר:

1סע"ש - סקירת על שמע (אולטרסאונד)

האם מכשירי ומתמרי 
 סקירת על שמע

(סע�ש) הבאים במגע 
 עם המטופל הם 

נשאי זיהומים?

סקירות על שמע הן מהבדיקות  ˆ
 הנפוצות ביותר בעשייה 

בתחום רפואת הנשים.

במספר לא מבוטל של מחקרים  ˆ
הודגמה נוכחות חיידקים, 

נגיפים ופטריות מסוגים שונים 
על חלקי המתמר השונים ובג'ל 
המשמש בזמן ביצוע הבדיקה. 

פותחו שיטות שונות ברמת 
הצלחה משתנה לשם חיטוי 

המתמרים בין בדיקה לבדיקה.

עד כה לא הוכח כי המתמרים  ˆ
גורמים לתחלואה זיהומית בקרב 

הנשים הנבדקות או באנשי 
הצוות המשתמשים בהם. מכאן 

עולה השאלה בספרות הרפואית 
 הרלבנטית: האם קיימת 

הצדקה לביצוע חיטוי זה?
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 כיסוי המתמר של מכשיר 
העל שמע בקונדומים
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טבלה 1:
ניקוי (ניגוב), חיטוי ועיקור של מתמרי סע�ש [26]

ניקוי: מוגדר כהסרת כל חומר שאריתי על המתמר לאחר ביצוע 
הבדיקה באמצעותו עד להסרת כולו ברמת המראה בעין. הסרה 

זו ניתנת להיעשות ע"י ניגוב ידני או באמצעים מכאניים וכן 
תוך שימוש במגבת נייר עם או בלי תוספת של מים זורמים, 

דטרגנטים שונים או תוצרים אנזימטיים מסוגים שונים
חיטוי: מתייחס להסרה מוחלטת של חיידקים, נגיפים ופטריות 

למעט נבגים 
 ניתן לביצוע בשלוש רמות:

רמה נמוכה: נחשבת כזו שבה רוב (אך לא כל) החיידקים, . 1
הנגיפים והפטריות מוסרים מן המתמר 

רמה בינונית: חיסול חיידקי שחפת כמו גם חלק מסוגי  . 2
הנגיפים ונבגי החיידקים

רמה גבוהה: הרס כל סוגי המזהמים למעט נבגי חיידקים . 3
עיקור: מוגדר כחיסול מוחלט של כל צורה של חיים 

מיקרוסקופיים לרבות נבגים באמצעים פיסיים או כימיים כגון: 
אידוי בקיטור, גז אתילן אוקסיד, פלזמת מימן פראוקסידי. שיטות 
עיקור אלו עלולות לפגוע במכשיר הבדיקה (קרי במתמר הסע�ש)
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