
 

שמתשמל ךירדמה -רטפדורוא*  

                                                                                                                                            המדקה 
 ךרדל האוושהב .ןתשה תיחופלשל רטתק אלל הרדחה רשפאמה ,רטפדורוא* תא תשכרש ךכ לע ךל הדות 
       אוה ךילהתה .תונורתי רפסמ שי רטפדורוא*ל -רטתק תועצמאב -ןתשה תיחופלשל הרדחה לש תיתרוסמה
    םורגל הלוכי ,רתויב הריהזה ךרדב תישענ איה םא וליפא ,רטתק תרדחה .ללכ ביאכמ אלו ינשלופ-ריעז
 םישמתשמ ונא םא ,הלא םיכוביסמ ענמיהל םילוכי ונחנא .םימוהיזל רוקמ תויהלו םינטק םיעגנ תורצוויהל
       השק תאז הלועפ ,ןמזה ותואב הכפושבו ןתשה תיחופלשב לופיט רשפאמ רטפדורוא* ,ךכמ רתוי .רטפדורוא*ב
 הסימתה לש הקד הבכשב הסכתמ הכפושה חטש לש תירירה ,הרדחהה ירחא .רטתק םע לופיטב תירשפא יתלב דע
                                                                             .אבה ןתשה ןוקיר דע תמקשמ העפשה שי הלו תרדחומה
      ,החוטב ךרדב ,רטתק אלל אפורה ידי-לע תמשרנש הסימתכ ןתשה תיחופלשל הרדחה עוציב :דעוימ שומיש
 לש תירירה לש ימינפה חטשה םוקישל םירמוח ,תוללוכ ללכ ךרדב ,הלא תוסימת .תינשלופ-יתלבו באכ תלוטנ
 םינומרוה ,הקיטויביטנא ,)ןיאקודיל ,לשמל( תימוקמ המדרה ירמוח ,)ןקילגונימאזוקילגה תבכש( ןתשה תיחופלש
 תיתשמ תקלד :םיאבה םירקמב רטפדורוא*ב לופיט תחלצהל תוחכוה ואצמנ .םייפרתומיכ םירמוח וא םימיוסמ
 תקלד( ןתשה תיחופלש לש תימד תקלד ,ןתשה יכרדב תקלד ,הבואכה ןתשה תיחופלש תנומסת /תיחופלשה
 וא הזיגרה תיחופלשה תנומסת לש םירומח םירקמ ,)תונרקהמ וא יפרתומיכ לופיטמ תמרגנה ןתשה תיחופלש
 םילפוטמ שמתשהל םילוכי רטפדורוא* רישכמב .)דבלב תולפוטמ לצא( ןתשה תיחופלש ןטרס לש היפרתומיכ

.ימעפ-דח שומישל .ילירטס .דחאכ תולפוטמו  

                                                                                                                              !שומישה תורהזא
                                                          .תימצע הרדחהל רטפדורוא* לש םשרמ תתל לוכי ךכל ךמסומה םדא קר
                                        :ל עגונב ךלש לפטמה אפורב ץעוויה דימת רטפדורוא*ב ימצעה לופיטה תליחת ינפל 
                                                                                               .עצבתהל ךירצ ימצעה לופיטה הב ךרדה - 
                                                                                       .ןתשה תיחופלשל הרדחהל ךתושרבש הסימת – 

                                                                       .ימצעה לופיטה עוציב לש ללוכה םימעפה רפסמו תורידתה –
                                          !לפוטמה לש ובצמ תרמחהל וא תועיצפל םורגל לולע רטפדורוא*ב ןוכנ אל שומיש   
                         .תואצותה לע תוירחא וחקיי אל קוושמהו ןרציה רטפדורוא*ב ןוכנ אל שומיש עצבתי וב הרקמב    
                  ןרציה ,ןתשה תיחופלשל רטפדורוא*ה תרדחה בקע תוילילש תועפות וא םיכוביס םיחתפתמ וב הרקמב   
                                                                                    .תואצותה לע תוירחא וחקיי אל קוושמהו   

                                                                                                                  :תוריהז יעצמא 
 רטפדורוא*ב  םלועל שמתשת לא .הכפושה חתפ ךרד ,ןתשה תיחופלשל תוסימת ןתמל בצועמ רטפדורוא*ה
   וב שמתשת לא .ןתשה תיחופלשל תוסימת תרדחהל דעוימ רטפדורוא*ה .רחא רביאל אוהש לזונ לכ תרבעהל
               .המוגפ ךל תיארנ ותזירא וא רצומה םא ,רטפדורוא*ב שמתשת לא .רחא לזונ לכ זוקינל וא ןתשה זוקינל
                                                                                     .רטפדורוא*ה לש יוטיח וא רזוח יוניש השעת לא
             .םרובע קנח תנכסל ןוכיס וב שיש ינפמ ,3 ליגל תחתמ םידלי לש םדי גשיהמ קחרה רטפדורוא* לע רומש
                                                                 .לופיטה תליחת ינפל םימי השולשכ ןימ יסחי םייקל לפוטמל רוסא
 לע החוטב הביבס רוצ :םייניגיה םיאנת לע רומש ,םייאופר עוצקמ ישנא לש הרזע אלל הרדחה עוציב לש הרקמב
 םיעונצ אל םישעמ השעת לא ,ךנוצרל דוגינב ימצעה לופיטה ךלהמב ךלש החונתה תא תונשל ךרטצת אלש תנמ
                  .וירחאל וא ימצעה לופיטה ךלהמב םיכוביס ועריאש הדימב דימ ךלש לפטמה אפורה תא עדיי ,רוביצב
 ינפל שמתשמל ךירדמה תא ארק אוהש אדוו ,יעוצקמ אל םדא לש הרזע תועצמאב הרדחהה עוציב לש הרקמב
                                                          .ןאולמב ךלש לפטמה אפורה לש תוארוהה תא ןיבה יכו לופיטה תליחת
 םידחוימ ןוסחא יאנת ול ןיאו רירק םוקמב רצומה תא ןסחאל ךרוצ ןיא .יקנו שבי םוקמב רטפדורוא*ה תא רומש



 רישכמ לש תלוספה תקירז לע  תולאשל עגונב .שומישה ירחא הפשאל רטפדורוא*ה תא קורזל ןתינ .םירחא
                                                                                   .ןיינעל םיארחאה םימרוגה םע ץעוויה רטפדורוא*ה
  

:רטפדורוא*ה רישכמ יקלח  

)םירטמילימ 8-6 ךרעב לש קמועל( הכפושל סנכנ -סוידרה הצק.1  

הרדחהה ןמזב הליזנ ענומ -דדובמ ןוראווצ .2  

רטפדורוא*ב הזה קלחב תוביציב זוחאל ןתינ  -הזיחא ןכמות .3  

.קול ראולהו פילס ראולה לש םיקרזמל רבחתהל לוכי הזה קלחה -רוביח קלח .4  

:לופיטה תליחת ינפל  

 םייתפשה לש ימינפה חטשהו הכפושה ובו םירטמיטנס 3 לדוגב חטשה תא םג אלא ,הכפושה חתפ תא קר אל אטח –
                                                         .תיטפסיטנא תיריר הסימת לש גוס לכ םע

 תולקב רבחתהל לוכי רטפדורוא*ה .קרזמל ולש רוביחה קלח תא רבחו רטפדורוא*ה לש הזיראה תא חתפ –   
  .קול ראוללו פילס ראולל :הלאה םיקרזמה ינשל

 םיקדייחה לש הדידנ תענומ תאז הלועפ .םוטיאה ןוראווצל דע הצקהמ דימ ותוא אטח רטפדורוא*ה תאצוה רחאל -
.הכפושל םיכומסה םירטמילימב םיאצמנה םיקדייחה תא הדימשמו ןתשה תיחופלש לא  

 

:הרדחהה עוציב -רטפדורוא*ה רישכמ לש שומיש תוארוה  

 .תוריהמבו תולקב עצבתי הרדחהה ךילהתש תנמ לע ,לופיטה תלבקל קיפסמ עוגר לפוטמהש אדוו •
             .תופה ךותל אלו הכפושה ךותל סנכומ רטפדורוא*ה רישכמש יאדוו דימת :תולפוטמל •
  ,ןתינש לככ הכפושה חתפל תודומצ תויהל תוכירצ תועבצאה ,הכפושה חתפ תא ףושחל ידכ •

 .)הלעמ יפלכ קר אלו( בחורל םג םייתפשה תא קשפל שי ,הפישחה עוציבל .תיברימ הדימב
 ,הז הרקמב .הזל הז םיליבקמ קרזמהו הכפושה ריצ םא ,עצבתהל הלוכי תיבטימ הרדחה •

 לצא ,יללכ ןפואב .יתועמשמ ןפואב תתחופ קרזמב שומישה בקע תויהל היופצש תודגנתהה
 תלפוטמהש החנהב( הלעמ יפלכ טעמ רטפדורוא*ה רישכמ תא םקמל שי ,רתוי תוריעצ תולפוטמ
                                                .הטמ יפלכ טעמ רישכמה תא םקמל שי ,רתוי תורגובמ םישנ לצא ,)הבג לע תבכוש

 .םירטמילימ 8 דע 6 לש קמועל ,הכפושל רודחל רתומ רטפדורוא*ה רישכמ לש הצקל קר •
 םירביאה לע ןותמ ץחל ליעפהלו יוארכ הכפושה חתפ תא תוסכל ךירצ דדובמה ןוראווצה
 .ול םיכומסה

 הריבגמ תרדחומה הסימתה ,יוארכ הכפושה חתפ תא הסכמ ןוראווצהשכ .הרדחהה עוציבב לחתה •
 הרדחהה ,ךכ יפל .ןתשה תיחופלשל תסנכנ הסימתהו רגוסה חתפנ ךכ ,הכפושה םינפב ץחלה תא
 .לפוטמב יולת הלועפה עוציבל קייודמה ןמזה .תחא הקד ךותב עצבתהל הלוכי המצע

 יתלב דע השק הז בצמב הרדחההו לדג רירשה סונוט ,דחפ וא באכ בקע ץווכתמ רגוסה םא •
 רוזעל תולוכי תוקומע תומישנ רפסמ תחיקל .עגריהלו תופרהל לפוטמה לע הז הרקמב .תירשפא
 הכירצ הרדחהה וא ןוטקל הכירצ הרדחהה תוריהמ :תופלוח תויוצווכתההש דע תוכחל בושח .ול
 .קספיהל



 םילפטמשכ .םוקמב רחא םוקמל לזונ ךכו ,הכפושל עיגמ אל הסימתהמ קלח ,הפילד לש הרקמב •
 תמייתסמ הרדחההש רחאל קר בוש עיפוהלו תופל סנכיהל הלולע תפלודש הסימתה תולפוטמב
 ןתינ ךכ .םייחרכה םה םוטיאה ןוראווצב תדמתמ תולכתסהו תקפסמ הרואת .תדמענ תלפוטמהו
 ךשמב םיריעז םינוקית םע התוא עונמל ןתינו דימ הפילדב ןיחבהל ןתינ .דימ הפילדה תא תוהזל
 .ךילהתה

 ידמ קזח וא ידמ ןותמ ץחל לעפומ רשאכ םה ,תירוק הפילד םהב רתויב םיחיכשה םיבצמה ינש •
 רשאכ תשגרומ תילאדיאה הדימה ,המיאתמה הדימב ץחל לעפה .רטפדורוא*ה רישכמ תועצמאב
 .עתפל תתחופ קרזמה תנכוב לש תודגנתהה

 וא תופל הפילד בקע םיכוביס וא םימוהיזל תמרוג הניא הסימתה לש הפילד ,םירקמה תיברמב •
 יללכה רואיתב וא שמתשמל ךירדמב ץעוויה ,קפס לש הרקמב  .םירחא םירביא םע עגמב האיב
 .הסימתה תרדחה לש

 הלוכי הסימתה ךכ ,תוחפל תועש שולש ךשמב ןתש קיזחהל לפוטמה לע ,םייתסמ לופיטהשכ •
 לכ עצבל לוכי לפוטמה ,תאז דבלמ.ןמז קיפסמ ךרואל הכפושה לעו ןתשה תיחופלש לע עיפשהל
 .איהש הלועפ
 טרפמ
 יאופר יטסלא רמילופ :רמוח
                                                                     מ"מ x  30מ"מ 15 :תודימ
 הז תא קורס                                 הירגנוה מ"עב 'תושו רוקידמופסיד תרבח :י"ע רצוימ
 תא אורקל ידכ                                             הירגנוה מ"עב םטסיסורוא תרבח :י"ע ץפומ
 שמתשמל ךירדמה                                       2020 ינויב 30 :שמתשמל ךירדמ תביתכ ךיראת
 ןיילנוא תסרגב                                                                    2020 רבמבונל 3 :ב ןקות
 v1.3 :אסרג
 

 

 שמתשהל ןתינ
 םינש 5 ךשמב
 ,רוצייה ךיראתמ
 יבג לע עיפומה

הזיראה  

 
:ןיב ןוסחאל  

4–30 oC / 39–86 °F  הנכס!  

 
 יבג לע טול רפסמ

הזיראה דבלב ימעפ-דח שומישל     

 שמתשהל רוסא
 הזיראה םא

המוגפ  
1011on www.urosystem.com: guide about using UroDapter® for therapists  

 .םיפסונ םיטרפ אוצמל לכות םש ,ונלש רתאב רקב ףסונ עדימל          
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