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בלון מצופה תרופה

החדרה אחידה של תרופה טכנולוגיות ציפוי התרופה מעוגנות בפטנט

פעולה קצרה של ניפוח 
בלון ב-30 שניות למנה 
 Paclitaxel -טיפולית ב

דור חדש של טכנולוגית ציפוי תרופה על בלון, 
המאפשרת החדרה מיידית של טיפול תרופתי 

ואפקטיבי לטווח ארוך לטיפול בהייצרויות בעורקים 
בלון עם תוצאות קליניות משמעותיות ובטיחות מוכחת 

במחקרים קליניים פתרון יעיל במצב בו התומכנים 
באזורים המטופלים  אינם מהווים פתרון טיפולי

  המדע שמאחורי התוצאות

דוגמת המחשה חיה, 
שנלקחה שעה לאחר טיפול 
החדרת בלון מצופה תרופת 
Paclitaxel  לעורק מראה 
פריסה אחידה  של התרופה
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למה גורמת טרשת העורקים? 

טרשת עורקים עלולה לגרום לסיבוכים הבאים: 

פקטוריס  אנגינה  הנקראת  למחלה  לגרום  יכולה  ללב  חמצן  המספקים  הדם  כלי  1. היצרות 
המאופיינת בעיקר בכאבים בחזה.

ואילו קריש דם  לב,  לגרום להתקף  עלולה  ללב  כלי הדם המספק חמצן  2. חסימה מלאה של 
המגיע למוח גורם לשבץ מוחי ולעיתים אף למוות.

3. היחלשות והתרחבות הדופן הפנימית של העורק עלולות לגרום להופעת מפרצת שהיא בליטה 
בדופן העורק. קריעת המפרצת עלולה לגרום דימום פנימי חמור. 

מצבי חירוםסימנים ראשונייםמיקום המחלה

עורקים המובילים דם לגפיים 
התחתונות

כאבים ברגל בהליכה 
ובמנוחה

צליעה לסירוגין, איסכמיה, זיהום, 
נמק )פצע כרוני(, קטיעה

התקף לב, מוותתעוקת חזההעורקים המובילים דם ללב

העורקים המובילים דם למוח 
שבץ מוחיאובדן ראייה חולף)עורקי התרדמה( 

חשוב לזכור: היעדר סימנים ראשוניים אינו מעיד כי אין טרשת עורקים.

כיצד מאבחנים טרשת עורקים? 

את טרשת העורקים ניתן לאבחן באמצעות הבדיקות הבאות: 

1. בדיקה רפואית - היסטוריה משפחתית, הערכת גורמי הסיכון, בדיקה גופנית.

2. בדיקות לא פולשניות - דופלר שבו מודדים את זרימת הדם עפ”י רעש הזרימה )בעורקי הגפיים 
התחתונות ועורקי התרדמה(, מבחן מאמץ הכולל מיפוי אולטרסאונד במאמץ. 

3. בדיקה פולשנית - הכנסת צנטר לכלי הדם וצילום רנטגן של העורקים לאחר הזרקת תמיסה 
אטומה )חומר ניגוד( או ביצוע CT אנגיוגרפיה של הלב. 

דרכי הטיפול
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