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ינו מהווה חוות דעת רפואית ובכל מקרה, אינו תחליף לייעוץ מקצועי רפואי. כל הזכויות המידע המופיע בפרסום זה נועד להשכלה בלבד, וא

אין לצלם, להעתיק ולעשות כל  שימוש מסחרי מבלי לקבל  אישור בכתב מאת הדסה.  החוברת מנוסחת בלשון זכר מטעמי  ©שמורות להדסה 
באתר: www.hadassah.org.il ין בדפי מידע נוספים של "הדסה" באינטרנט:. ניתן לעי2011נוחות בלבד אך היא מיועדת לנשים וגברים כאחד. 

 "דפי מידע למטופל/ת"



 
 

 

 

 

 

 ,שלום רב ,ה/נכבד ת/מטופל

 .בכל פניה ושאלה לשירותךאנו עומדים . שעליך לעבור הטיפולדף מידע בנושא  לעיונך

 כאבהיחידה לשיכוך צוות , בברכה
 
 

 השימוש בליגנוקאין במרפאת כאב

כאב משתמשים הבמרפאת  .הפרעות קצב הלב חומרי ההרדמה המקומיים ונוגדייגנוקאין הינה תרופה מקבוצת ל

של  סדרה הטיפול כוללשלא הגיב לטיפול תרופתי אחר.  עצבי ממקורכאב בכטיפול  לווריד הזלפהקאין בונבליג

 . בימי ראשון או חמישי ,בין טיפול לטיפול שלושה טיפולים בהפרש של שבוע

 

 הטיפוללפני מידע כללי 

 תן לך טופס ''הפנייה לאשפוז''יהרופא המטפל יפנה אותך לטיפול וי. 

 בדלפק הקבלה מחוץ למרפאה. מזמינים אצל הפקידה לטיפול את התור 

  קוד( של משרד הבריאות ההתחייבותיש להביא התחייבות לאשפוז יום כאב :L0562) 

 תות לפחות שתי כוסות שתייה כלשהיחשוב לש. בבוקר הטיפול יש לאכול ארוחת קלה . 

 את כל התרופות הרגילות של הבוקר יש ליטול. 

 עם מלווה הגיע לטיפולל יש. 

 ולגשת עם הטפסים בדלפק מחוץ למרפאה בהגיעך למרפאה, יש לסדר את הסידור המשרדי אצל הפקידה 

 .לאחיות במרפאה

  יש לדווח לנו על כל רגישות ידועה לתרופות 

 

  ?ולהטיפ מהלךמהו 

משקל  פי עלהתרופה ניתנת  רצוי להיכנס לשירותים לפני תחילת הטיפול.. הטיפול מתבצע בשכיבה על מיטת טיפולים

  לעירוי תוך ורידי שדרכו תינתן התרופה. תחובר אם אינך יודע את משקלך אנו נדאג לשקילה במרפאה.. גוףה

, ולאחר מציאת המינון נה תגובהזה מינון. במידה וישהטיפול הראשון נועד לבדוק האם הכאב שלך מגיב לתרופה ובאי

 הנכון, תקבל אינפוזיה של התרופה שתמשך כשעה. 

 . הצוות המטפל יעקובשלךקצב הלב ולחץ הדם אחר מעקב צורך ל וניטורהאחות תחבר אותך למלפני תחילת הטיפול 

 על כל תחושה חריגה.  לאחות / רופאהרגשתך הכללית. אנא דווח אחר 

 

 ?להרגיש במהלך הטיפול שוייםמה ע

 אחת או יותר מהתופעות הבאות: במהלך הטיפול ייתכנו

 רב המטופלים נהנים משעה של שינה, העייפות עוברת עם תום הטיפול. - ישנוניות 

  לכן, חשוב לקום לאט ובהדרגה.ולכשקמים לאחר תום הטיפ המאוד שכיח -סחרחורת . 

  איטי אודופק מהיר 

  או בשפתייםתחושת נימול בלשון  

  עלייה בלחץ הדם אוירידה 

 בחילה 

 כאבי ראש 



 

 

 

 

 

 סיום הטיפול. ב התופעות חולפות לאחרורמיטתך.  שלידא לאחות בעזרת הפעמון קרבמידה ואינך חש בטוב, 

 .אחרותתופעות  ואסחרחורות ללא רגיש טוב, שתעד ההשגחה במרפאה תמשך 

 

 תופעות לוואי 

 ן ובקצה ההזלפה. המטרה שלנו היא לתת את המינון הנמוך ביותר המקל על הכאב. תופעות הלוואי תלויות במינו

  : יש לדווח לצוות המטפל במידה ומופיעים

  תחושת נימול בלשון או בשפתיים 

 דיבור כבד 

 טעם מתכתי בפה 

  טשטוש ראיה 

  התכווצויות בשרירים 

 כמו כן, הן חולפות מיד עם הפסקת מתן התרופה.  תופעות אילו נדירות במינון המקובל של התרופה אותו אנו נותנים.

 

 מתי צפויה הטבה בכאב ?

תיתכן הטבה מיידית ותתכן מאוחרת יותר. גם משך ההטבה משתנה, הופעת הטבה בכאב משתנה מאדם לאדם. 

 מימים עד מספר רב של שבועות. 

 

  ?בסיום הטיפולמה קורה 

 )הפניה לאשפוז(. ה לטיפול הבאתקבל מכתב שחרור ובו הנחיות להמשך הטיפול והזמנ

 עם רופא המרפאה.  תבהתייעצויתכן כי בעקבות הפחתת הכאב, תוכל לרדת במינון משככי הכאב שנטלת, 

 רים בעלי השפעה דומה לליגנוקאין. לאחר מספר טיפולים, יתכן וימליץ הרופא על טיפול חלופי בכדו

 

 מתי יש לפנות לעזרה רפואית?

 חה. גי, הן צפויות להתרחש בעת מתן התרופה, כאשר הנך נמצא בהשאם יופיעו תופעות לווא

 אם מופיעות אחת מהתחושות הרשומות בפרק " תופעות לוואי " לאחר השחרור , יש לפנות לעזרה רפואית. 

 

 

 

 

 שאלהו פנייה  בכללשירותך עומדים אנו 

 כאבהיחידה לשיכוך צוות 

 

 

 

 


