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 מידע למטופל

   של המסתם האאורטלי מלעוריתהשתלה 
 TAVI – Trans Aortic Valve Implantation 

 מיועד לנשים וגברים כאחדומנוסח בלשון זכר  המידע

 

 :רקע
 של הלב לבין אבי רטלי ממוקם בין החדר השמאלי והמסתם האא

  .רטהוהאא – העורקים

 .גוףההדם מהלב לכל חלקי  זורםדרך מסתם זה 

                                                                                                                                                                        המסתם מוצר וב מצב נוהיהיצרות המסתם 

  .םעלי המסתשל סידן על  גלל הימצאותלרוב ב ותפקודו נפגע,

  המסתם. תהטיפול המומלץ הוא החלפ ,היצרותעם התקדמות ה

 בניתוח לב פתוח.לרוב המסתם מתבצעת  תהחלפ

 על פי מצב המטופל ימליץ הרופא לעיתים על החלפת המסתם 

  .פתיחת בית החזה ללאצנתור ב

  .TAVI -' השתלה מילעורית של המסתם האאורטלי' פעולה זו נקראת

  רקמתיים. עלים בעלתורכב מטבעת מתכתית מבפעולה מושתל מסתם ה

 

 :לקראת הפעולה
 . (על פי שיקול דעת רפואי תתכן קבלה מוקדמת יותר) לאשפוז יום לפני הפעולהתתקבל 

 בדיקות רפואיות. ב על הצורךרופא קרדיולוג אשר יחליט  ע"יבמחלקה הקרדיולוגית תיבדק 

 :לרוב הנןהנדרשות הבדיקות 

 EKG  ת קו בסיס ואבחון בעיות אם קיימותשם יצירל -א.ק.ג 

 ECHO   של המסתם המדויקתפקוד הן ולאבח -לב אקו 

 CT    להדמיית כלי הדם ברגליים והעורק הראשי היוצא מהלב -סיטי 

  השתלת המסתםלפני  במידת הצורךעורקים הכליליים וטיפול  ב לאבחון -צנתור לב 

 שונות בדיקות דם 

 לפעולה על טופס הסכמהרופא יחתים אותך ה

 

 

 :ערב הפעולה
 תרופות תקבל לפי הוראת הרופא על פי הצורך. .מחצותמלא החל עליך להתקלח ולהיות בצום 

 

 :יום הפעולהב

  לחדר צנתורמהמחלקה תועבר 

 לפני הפעולה )רצוי למסור לבני המשפחה( ובגד תחתון  שיניים תותבות ,יםיהסיר תכשיטים, לק צבעוני מהציפורניש ל 

 ע"י טכנאי המפשעות שתי יתבצע גילוח שללצנתור ה בחדר קבל 

 מיםלמניעת זיהו עירוי נוזלים ותקבל אנטיביוטיקה אחות תתקין לך 
 

 :הפעולהמהלך 
 הפעולה מתבצעת תחת תרופות טשטוש והרגעה.

 . סה בסדין סטריליותכו לכיס השתן יוחדר צנתר ,חמצןו בחדר צנתור תחובר למוניטור, מד לחץ דם

י יופעל בשלב ההשתלה זמנהקיצוב ה .יזמנלב אלקטרודה לקיצוב  במפשעה הרופא הקרדיולוג מחדיר דרך הוריד הבתחילת הפעול

מפשעה מערכת הובלה דרך עורק ה, הרופא מחדיר לאחר מכןמיקום מדויק של טבעת המסתם המלאכותי. צורך של המסתם ל

  בתוך המסתם הביולוגי הטבעי. אותו )על ידי ניפוח( קבעומתחת שיקוף  הרופא ממקם את המסתם .מיוחדת למסתם המלאכותי

  שעות. 3 –אורך הפעולה, כולל ההכנות לה, אורכת כ 

 כבר בחדר צנתור. ההתעוררות מהשפעת חומרי טשטוש והרגעה מתרחשת לרוב
 

  :בתום הפעולה
  .למוניטורולחמצן , לעירויעדיין מחובר  תהיה

 .שלושה-יומייםכ למשך ב להמשך טיפול והשגחהמחדר צנתור תועבר ליחידת טיפול נמרץ ל

 יוד !חשוב לידע את הצוות הרפואי על רגישות לתרופות ובעיקר ל

 

 בריאות איתנהבברכת 
 צנתוריםיחידת צוות 

02-6555585    ,02-6555928    ,02-6555803 

 

 יחידת צנתורים

 מסתם תקין

 פתוח סגור

 מסתם מוצר

 פתוח סגור

 מסתם אאורטלי


