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 – COVOID-19שאלות נפוצות
תשובות לשאלות של מטופלים בכל הנוגע לווירוס הקורונה
 .1מהי מכונת הנשמה (מנשם) ,ומה היא עושה?
 ResMedמייצרת מגוון סוגים של מכונות הנשמה :מכונות הנשמה נחשבות למוצרים
מצוינים לשימוש ביתי ולשימוש בבתי חולים ,ויש להן את גמישות השימוש במגוון תסריטים
קליניים (רפואיים) במטרה לספק תמיכה במטופלים הסובלים ממצוקה נשימתית ומכשל
נשימתי .מכונות ההנשמה שלנו מסוגלות לספק אוורור פולשני ולא פולשני.
• אוורור לא פולשני ( )NIVהוא סוג של אוורור מכני במהלכו אוויר מועבר למטופל
באמצעות מסיכה או פיה.
• אוורור פולשני הינו בשימוש כאשר אין אפשרות לספק כמות מספיקה של אוורור
באמצעות שיטות לא פולשניות :אוויר מסופק דרך צינור המוכנס לתוך קנה הנשימה
באמצעות צנרור או פיום קנה.
 .2האם באפשרותי לרכוש מכונת הנשמה אם נדבקתי בווירוס הקורונה?
במידה ועברתם בדיקה ונמצאתם חיוביים עם ווירוס הקורונה ,עליכם לנהוג בהתאם
להמלצות הצוות הרפואי שסיפק לכם את האבחנה .ב ResMed -אנו מוכרים את מכונות
ההנשמה שלנו דרך מערכת הבריאות בלבד המשתייכת לכל מדינה תוך הצגת מרשם של
רופא .הטיפול הנדרש על מנת לטפל במקרים החמורים ביותר של ווירוס הקורונה מורכב
ביותר ומצריך צוות מומחה בתחום הרפואה וצוות שעבר הכשרה קלינית שיספקו את
הטיפול הנדרש .לרופא המקצועי שלכם יש את המומחיות להחליט איזה סוג טיפול נדרש
עבור כל חולה.
 .3כיצד אני משיג מכונת הנשמה (מנשם) או מכשיר חמצן במידה ואבחנו אותי כחולה
ב - COVID-19 -ולאיזה מהמכשירים אזדקק?
במידה ועברתם בדיקה ואבחנו שנדבקתם ב ,COVID-19 -עליכם לנהוג בהתאם להמלצות
הצוות הרפואי אשר סיפק לכם את האבחנה .ב ResMed -אנו מוכרים את מכונות ההנשמה
שלנו באמצעות מערכת הבריאות בלבד המשתייכת לכל מדינה .הטיפול הנדרש על מנת
לטפל במקרים החמורים ביותר של  COVID-19מורכב ביותר ומצריך צוות מומחה בתחום
הרפואה וצוות שעבר הכשרה קלינית שיספקו את הטיפול הנדרש .לרופא המקצועי שלכם
יש את המומחיות להחליט איזה סוג טיפול נדרש עבור כל חולה.
 .4האם עליי להמשיך לעשות שימוש במכונת  CPAPשלי במידה ונדבקתי בווירוס
הקורונה?
ווירוס הקורונה אינו משנה את דום הנשימה בשינה שלכם או את הטיפול(ים) שלכם (כגון
טיפול  ,)CPAPובאפשרותכם להמשיך ולעשות שימוש במכונת ה CPAP -שלכם .במידה

ואבחנו אתכם כחולים בווירוס הקורונה ,עליכם לנהוג בהתאם להמלצה הרפואית שקיבלתם
מהרופא שלכם.
 .5האם השימוש במכונת  CPAPמסייע לי אם נדבקתי בווירוס הקורונה?
מכונת  CPAPנועדה לשמש כמכשיר טיפולי בתסמונת דום הנשימה בזמן שינה .חלק
מהמקרים החמורים ביותר של וירוס הקורונה עשויים להביא לידי כשל נשימתי ,ומצריכים
מכונות הנשמה ספציפיות אחרות שנועדו לשימוש במקרה של כשל נשימתי.
 .6מהי המלצת  ResMedבכל הנוגע לווירוס הקורונה ולמכונות ?CPAP
 ResMedהינה יצרנית של מכשירים רפואיים .אנא צרו קשר עם איש המקצוע שלכם
בתחום הרפואה לקבלת המלצה וייעוץ בכל הנוגע לווירוס הקורונה ולטיפול הCPAP -
שלכם.
 .7האם השימוש בחמצן עם מכונת ה CPAP -שלי יסייע לי במידה ונדבקתי בווירוס
הקורונה?
 ResMedהינה יצרנית של מכשירים רפואיים .אנא צרו קשר עם איש המקצוע שלכם
בתחום הרפואה לקבלת המלצה וייעוץ בכל הנוגע לווירוס הקורונה ולשימוש בחמצן עם
מכונת ה CPAP -שלכם.
 .8כיצד ניתן לחטא את המכונה שלי?
המלצות בכל הנוגע לתהליכים לחיטוי מכשירי הטיפול שלנו סופקו לידי אנשי מקצוע
הבריאות שלכם.
 .9האם מכונת ה CPAP -שלי תסייע לי במניעת ?Covid-19
מכונת  CPAPנועדה לשמש אמצעי לטיפול בתסמונת דום נשימתי בשינה ואינה מונעת
מכם הידבקות ב .Covoid-19 -אנא פנו לרשות הבריאות הארצית שלכם או לאיש המקצוע
הרפואי שלכם לקבלת מידע נוסף אודות  Covoid-19ומניעת ההידבקות בה.
 .10האם עליי להפסיק לעשות שימוש במכונת ה CPAP -שלי או האם אני נמצא בסיכון
גבוה יותר להידבק ב Covoid-19 -במידה ואני עושה שימוש במכונת CPAP -
שלי?
מכונת  CPAPנועדה לשמש אמצעי לטיפול בתסמונת דום נשימתי בשינה .מכונת
 CPAPשלכם מסייעת במניעת דום הנשימה שלכם בשינה ואינכם מצויים בסיכון גבוה
יותר להידבקות ב Covoid-19 -במידה ואתם עושים שימוש במכונת  .CPAPאנא פנו
לאיש המקצוע שלכם בתחום הרפואה לקבלת מידע ספציפי נוסף בכל מה שמדאיג
אתכם.
 .11האם אני רשאי להעביר את מכונת  CPAPשלי לבן משפחה כאמצעי לטיפול
בווירוס הקורונה?
מכונת  CPAPשלכם נועדה לשימוש אישי בלבד .מכונת  CPAPמהווה אמצעי טיפול
בתסמונת דום נשימה בזמן שינה .חלק מהמקרים החמורים ביותר של וירוס הקורונה
עשויים להביא לידי כשל נשימתי ,ומצריכים מכונות הנשמה ספציפיות אחרות שנועדו
לשימוש במקרה של כשל נשימתי.
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 .12במידה ואבחנו אותי כחולה ב ,COVID-19 -האם עלי להמשיך לעשות שימוש
במכשיר  ResMedשלי או להשיג מכשיר חדש?
במידה ואתם מקבלים טיפול ב ,COVID-19 -עליכם לשתף את הרופא שלכם או את הצוות
הרפואי שלכם במידה ואתם סובלים מתסמינים שלא היו קיימים אצלכם קודם לכן ובסוג
המכשירים בהם אתם כבר עושים שימוש ולנהוג בהתאם להמלצות שלהם.
בהתאם למתואר על ידי ארגון הבריאות העולמי ,גורם הסיכון המרכזי להתפשטות ה-
 COVID-19היא העברה מאדם לאדם כתוצאה ממגע קרוב .ההמלצה החשובה ביותר
שתסייע בשליטה על התפשטות של  COVID-19היא שטיפת ידיים ,שמירה על היגיינה
טובה ושמירה על מרחק בין אנשים .שמירה על ניקיון מכשיר  ResMedשלכם בהתאם
למדריך למשתמש נחשבת לדבר טוב תמיד לצמצום סכנת ההדבקה של מישהו אחר
בעקבות משטחים מזוהמים.
 .13כיצד אני מחטא את מכונת ה CPAP -שלי ואת המסכה שלי?
תהליכי חיטוי סופקו לידי אנשי מקצוע הרפואה שלכם.
במידה ואתם מעוניינים לנקות את מכונת  CPAPשלכם ,המדריך למשתמש של המכונה
מסביר כיצד לנקות אותה על בסיס שבועי .לקבלת הנחיות מפורטות בכל הנוגע לדרך שבה
עליכם לנקות את המסכה והצינורות שלכם ,אנא עיינו במדריך למשתמש של מכונה זו ונהגו
בהתאם לשלבים הבאים:
 .1רחצו את צינור האוויר במים חמים יחד עם תכשיר ניקוי עדין ומים חמים .אין לרחוץ
במדיח כלים או במכונת כביסה.
 .2שטפו את צינור האוויר ביסודיות ותנו לו להתייבש תחת אור שמש ישיר ו/או חום.
 .3נגבו את החלק החיצוני של המכונה בעזרת מטלית יבשה.
שימו לב :ניקיון מכשיר או מסכה מכל סוג שהוא בדרך המומלצת במדריך למשתמש של
המוצר אינו מבטיח טיהור או חיטוי  .לקבלת מידע נוסף ,צרו קשר עם איש המקצוע שלכם
בתחום הבריאות.
 .14הייתי בבידוד עצמי :האם עליי לחטא  /לטהר את מכונת  CPAPשלי?
המלצות בכל הנוגע לתהליכים לחיטוי מכשירי הטיפול שלנו סופקו לידי אנשי מקצוע
הבריאות שלכם.
 .1במידה ואתם רוצים לנקות את מכונת ה CPAP -שלכם ,המדריך למשתמש

של המכונה מסביר כיצד לנקות אותה על בסיס שבועי .לקבלת הנחיות
מפורטות בכל הנוגע לניקוי המסכה שלכם ,אנא עיינו במדריך למשתמש
ונהגו בהתאם לשלבים הבאים:
רחצו את צינור האוויר במים חמים ותכשיר ניקוי עדין .אין לרחוץ במדיח
כלים או במכונת כביסה.
 .2שטפו את צינור האוויר ביסודיות ותנו לו להתייבש באור שמש ישיר ו/או
באמצעות חום.
 .3נגבו את החלק החיצוני של המכונה בעזרת מטלית יבשה.
שימו לב ,ניקיון מכשיר או מסכה מכל סוג שהוא בדרך המומלצת במדריך למשתמש של
המוצר אינו מבטיח טיהור או חיטוי  .לקבלת מידע נוסף ,צרו קשר עם איש המקצוע שלכם
בתחום הבריאות.
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