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                                                                                       ' שבט, תשע"זג  ירושלים, 
 2017ינואר,  30      

 
 מנהלי בתי החולים אל: 

 קופות החולים  –מנהלי האגפים הרפואיים      
 

 Transvaginal/endovaginal ultrasound)של מתמרי אולטרסאונד לדני ) חיטויו לניקוי הנחיותהנדון : 

 , בנושא: "חיטוי מתמר לאולטרסאונד תוך לדני" 26/1994חוזרנו מס':  :  סימוכין

 ."בלבד 8.3.3.1ף חלק א' סעיי במוסדות רפואיים, והנחיות ניקוי וחיט, בנושא: "12/2006 נו מס':חוזר  

 
את  בטלומ מחליףבנושא שבנדון ההארצית למניעת זיהומים  היחידהחוזר את ידיעתכם הננו להביא בזאת ל

מכשירים לניקוי וחיטוי  לאומיות-ביןהמלצות מקצועיות על פי  החוזר עודכן. שבסימוכין 26/1994חוזרנו 

 אלה:

1. CDC. Guidelines for disinfection and sterilization in healthcare facilities, 2008. 

http://www.cdc.gov/hicpac/pdf/guidelines/Disinfection_Nov_2008.pdf 

 

2. American Institute of Ultrasound in Medicine. Guidelines for cleaning and preparing external- and 

internal-use ultrasound probes between patients. 2014   http://www.aium.org/officialstatements/57 

  

 :רקע .1

ללא ניקוי וחיטוי  .רפואיים שוניםנפוץ לצרכי אבחון וטיפול במוסדות  לדני במתמר אולטרסאונדהשימוש  

 קיים סיכון להעברת זיהומים בין מטופלת למטופלת., מתאימים

מכשיר רפואי הבא במגע עם  - "semicritical device"מתמר אולטרסאונד לדני הוא פריט קריטי למחצה  

 ."high-level disinfection " תאם לכך מחויב בחיטוי ברמה גבוההריריות, ובה

 :מטרה .2

מניעת  לש יבטבהובמכשיר אולטרסאונד לאחר כל בדיקה,  לדני לטיפול במתמרכללים אחידים קביעת 

שימוש במכשירים אלה, מהלך ב ,וצוות מטפל ותמטופלשל מחוללי זיהום ב הדבקהלמנוע בכדי , זיהומים

 .ניםשובמתארי טיפול 

 לאולטרסאונד לדני בלבד.מתייחסות הנחיות אלה 



 

 

 

 הגדרות .3

 ;: בית חולים או קופת חולים" מוסד"
 
 ;: אתר טיפול בו מתבצעות בדיקות אולטרסאונד לדני"מרפאה / מכון"
 
 ;: חלק מכשיר האולטרסאונד הבא במגע עם גוף המטופלת"מתמר האולטרסאונד"
 
 .ר האולטרסאונד למעט המתמר: שאר חלקי מכשי"מכשיר האולטרסאונד"
 

 :כלליות הנחיות .4

 .לפני השימוש במתמר הלדנימיד עטות כפפות נקיות יש לבצע היגיינת ידיים ול .4.1

ארוז ופעמי -חדעל הקונדום להיות  .לכיסוי המתמר בכל בדיקה חובה להשתמש בקונדום ייעודי .4.2

  .וסגורה נפרדתבאריזה 

 .כפי שיפורט להלןלניקוי וחיטוי  תחליףמהווה אינו פעמי -השימוש בקונדום החד .4.3

במכשיר נתון )תחילת משמרת, יום עבודה  בתחילת כל מחזור פעילותיש להקפיד על  ניקוי וחיטוי  .4.4

 חיטוי לאחר כל פעולה.הניקוי והלחובת  וכו'( בנוסף

 

 ;ניקוי המתמר .5

 המתמר )קונדום(.כיסוי יש להסיר את  .5.1

שימוש בכפפות בדיקה טרם ניקוי המתמר.  ולבצע היגיינת ידייםהבדיקה כפפות את להסיר יש  .5.2

 . סכן את המנקה בזיהום עורולו ותוא עלול לזהם תמרלניקוי המשומשות מ

 . ניקוי המתמר קראתליש לעטות כפפות נקיות  .5.3

. מומלץ שימוש במגבון יש לנקות את המתמר היטב בחומר המתאים לניקוי והסרה של חומר אורגני .5.4

 או פד טבול בדטרגנט אנזימטי.קוי לניייעודי 

החיטוי, למניעת דילול חומר ביצוע יש לייבשו במפית נקייה בטרם  ,אם המתמר רטוב לאחר הניקוי .5.5

 .החיטוי

 

 :חיטוי המתמר .6

המאושר על ידי אמ"ר להתוויה זו ובהתאם  ,*יש לחטא את המתמר בתכשיר לחיטוי ברמה גבוהה .6.1

 .(1.8.2017שיר כאמור החל מ: )*יש להערך לשימוש בתכ להנחיות היצרן

 : החיטוי שלהלן שיטותמניתן לבחור באחת  .6.2

   ;, קצף(לחיטוי ונים ייעודיים, מגבבתמיסה השרייהכגון: חיטוי כימי ) .6.2.1

  יש לשטוף היטב את המתמר משאריות התמיסה  בתמיסה השריהחיטוי בכאשר מבוצע

 ולייבשו.

 וז באריזה נפרדתיהיה אר , הואלחיטוי מגבון ייעודיכאשר משתמשים ב.   

 



 

 

 .(UV כגון:חיטוי פיזיקלי ) .6.2.2

 בתום הטיפול במתמר יש להסיר את הכפפות ולבצע היגיינת ידיים.  .6.3

 

   מכשיר האולטרסאונד לניקוי וחיטוינהלים פנימיים  .7

פחות ללניקוי וחיטוי המכשיר. הנהלים יתייחסו  נהלים פנימייםיקבעו יבכל אתר בו נעשה שימוש במכשיר 

 :על פי מאפייני המקום ותדירות השימושיקבעו ו באותנקודות הל

 תכשירים מאושרים ע"י אמ"ר ויצרן המכשיר.שימוש ב .7.1

ובהתייחס למצבים מיוחדים,  פעילות/ משמרת כל בסוף  פחות)להנדרשת חיטוי הניקוי והתדירות  .7.2

 כגון, לאחר בדיקה של מטופלת בבידוד מגע או כאשר המכשיר מלוכלך מקרוסקופית(.  

 .על ביצועם והבקרהוהחיטוי ביצוע הניקוי רם האחראי להגו .7.3

 אחריות .8

 ניקוי וחיטוי המתמר בהתאם לנוהל זה. לבמתמר אחראי מבצע הבדיקה  .8.1

מצאי הציוד הנדרש ובקיאות הצוות :  זאת ובכלל חוזר זהב הנחיותהלקיום  אחראי המוסדמנהל  .8.2

 המטפל בנוהלי הניקוי והחיטוי.

 אלו. קיום הנחיות על  עיתיתבקרה  ביצועלמוסד אחראי הממונה על מניעת זיהומים ב .8.3

 

 הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם.
                   

 ב ב ר כ ה,       
 
 
 

 ד"ר ורד עזרא                        
  רפואההראש מינהל                 
 

 שר הבריאות העתק :  
 מנהל הכלליה   

 המשנה למנהל הכללי
 הנהלה מורחבת

 מנהלי קופות החולים
 צ.ה.ל –קרפ"ר 
 שרות בתי הסוהר –קרפ"ר 
 משטרת ישראל –קרפ"ר 

 משרד הבריאות –רכז הבריאות, אגף תקציבים 
 יו"ר ההסתדרות הרפואית

 יו"ר הסתדרות האחיות
 ההסתדרות הרפואית –יו"ר מועצה מדעית 

 אהמנכ"ל החברה לניהול סיכונים ברפו
 בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי

 ארכיון המדינה
 מנכ"ל חברת ענבל

 07494717סימוכין : 

 
כתובת אתר האינטרנט בו מפורסמים חוזרי מינהל הרפואה וחוזרי  

 www.health.gov.il -מנכ"ל היא: 
 
 

 


