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:פריצות דרך בתחום
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.כליותספיקת-ואיליודסבילות-איעםמטופליםעלCO2עםבאנגיוגרפיה

משפרת את  DSA (digital subtraction angiography)טכנולוגיית שיקוף פיתוח : 1980

.  נראות הגז בהדמיה

אוטומטית  , אנגיוגרפיה מבוקרתחדשה של מקדמת תפיסה   Angiodroid:היום

.בכל רחבי העולם CO2גז י "ובטוחה ע
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 Iodine vs CO2נראות השוואת 

CO2ICM



CO2IODINE

Aortic Bifurcation
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CO2

ICM

 Iodine vs CO2השוואת נראות 
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SFA Diseases SFA Post Treatment

Above The Knee (ATK)



IODINE

TIBIAL ARTERIES Diseases TIBIAL ARTERIES Post Treatment
Below The Knee (BTK)
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IODINE

Below The Ankle (BTA)
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Endovascular Aneurysm Repair (EVARs)
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Hepatic Artery Embolization Splenic Artery Aneurysm

Visceral Arteries



Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt (TIPS)
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Phlebography and Arteriovenous Fistula (AVF)
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תאימות ביולוגית100%

(BIOCOMPATIBLE)

ללא תגובה אלרגית

נפרוטוקסיותללא 

חסר ריח, חסר צבעהפטוטקסיותללא 

אופקיות נמוכה-רדיו

ללא מינון מקסימלי

? CO2מה עלינו לדעת לגבי
פיזיולוגיים-מאפיינים ביו: פחמן דו חמצני
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?מתי זה ממש כדאי

אלרגיה ליוד

אי ספיקת כליות

סכרת בשלבים שונים

יתר לחץ דם

(Cr > 1.5 mg/dl)גבוה קריאטינין

(eGFR < 60ml/min/1.73m2)נמוך גלומרולריקצב סינון 

(Contrast Induced Nephropathy, CIN Risk)י חומר ניגוד "נפרופתיה הנגרמת ע
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?CIN RISKמהו 

.בעקבות מתן חומר ניגוד יודיפגיעה בתפקוד הכלייתי מדובר ב

:שעות48תוך ( SCr)בסרום הקריאטיניןמוגדר כעלייה ברמת 

SCr > 25%
SCr > 0.5mg/dl (44 umol/l) from baseline

CIN :20%-שכיחות הסיכון ל

0.6%לעומת 31%שיעור תמותה גבוה יותר
ימים  1.5-ארוך בהחולים-משך שהות בבית

?המטופלמהו חומר הניגוד הבטיחותי ביותר עבור 

CO2יוד
תפקוד הכליותשימור * סיכון התפקוד הכלייתי* 

עלות שירותי הבריאות     הפחתת * שירותי בריאות גבוהה יותר עלות * 



:מאפיינים פיזיקיים

.יודשל הגז שונה מזו של התנהגותו הדם  הזרקה לכלי לאחר 

הסטה של הדם ממקומו
CO2אינו מתערבב עם הדם

צמיגות נמוכה
CO2 פחות צמיג מאשר חומר ניגוד יודי400הוא פי

מסיסות גבוהה
CO2 יותר מסיס לעומת 20הוא פיO2

פינוי הגז
CO2נפלט מהגוף דרך הריאות

של  טובה הדמייה , איסכמיה רגעית

מכשור פנימי

CO2דם -מסוגל לזרום בקלות בכלי

זיהוי אנדוליקים  )זעירים וכמעט חסומים 
(או מעבר לוייר כשהיוד לא עובר

CO2 בדםמתמוסס במהירות

מחזורי נשימה באוורור תקין לפינוי  3כ

עומס על הכליותאין , הגז המוזרק
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-BUOYANCYציפה 

בכלי הדם יותר מאשר נוטה לזרום בכלי הדם השטחיים CO2,לצוףהטבעית של הגז בגלל הנטייה 

.העמוקים

:טובה כדאי לזכורלכן לצורך הדמיה 

.  ההזרקההגוף שאנו מעוניינים להדגים צריך להיות מוגבה מעל מקום אזור . 1

.קצה הקטטר קרוב עד כמה שניתן לאיזור הנבדק. 2

.  לעקוב אחר ערכי נפח ולחץ בהתאם לכלי הדם שבו נמצא הקטטר. 3

CO2

Blood
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לא

כן

:CO2קונטראינדיקציות לשימוש ב

(בדגש על לב ומח)הסרעפת מעלכל העורקים ×

ריאתיתאי ספיקה ×

(Pulmonary AV malformation)ורידי ריאתי -מום עורקי×

?  היכן כן נשתמש

 לסרעפתמתחתכל העורקים

המערכת הוורידית

:למשל

אבי העורקים היורד

עורקי הכסל

גפיים תחתונות

עורקי הכליות

ויסצרלייםעורקים 

פלבוגרפיה
AVפיסטולה
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תופעות לוואי אפשריות

דקירותאועקצוצים,נימול

צריבהתחושת

בחילה

זמניתנוחות-אי
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?Angiodroidמה זה 
אבחנתיות ,  פריפרליותפרוצדורות אנגיוגרפיות המיועד באופן ייחודי להיחיד CO2-מזרק הזהו 

והתערבותיות

אוטומטי100%
קביעת כמות הגז באופן יחסי ללחץ  :שונה מהזרקה ידנית

.האטמוספרי מונעת הזרקת נפחים שגויים של גז בעקבות דחיסה

דיגיטלי100%
!שימוש במסך המגעהגדרת הפרמטרים של ההזרקה באמצעות 

בטיחותי100%
בדיקת בטיחות לפני ההזרקה ומעגל פנאומטי פנימי שנשמר בלחץ 

!מונעים הזרקות אווירחיובי

ידידותי למשתמש100%
!אפילו מחדר הבקרה, CO2שלוש דרכים שונות לבצע הזרקת 



שמטופלים באמצעות  , כחומר ניגודCO2-אתגרי בטיחות מרכזיים בשימוש ב3
Angiodroidהשימוש במערכת 

פתרון

 בתוך המערכת גז גבוהה לחץ

לחדירת אוויר חדר  את הסיכון מבטל 

למערכת 

 הזרקה מדודה המתאימה לגודל

הנחקרכלי דם 

 הזרקת הגז בלחץ מבוקר בכדי
וכאב בגלל ניפוח , למנוע עודף לחץ
עודף של כלי דם

אתגר

הסיכון לתסחיף אוויר

שליטה במינון נפח הגז

שליטה בלחץ הגז בהזרקה
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השוואת לחץ הזרקה

Bibliographical reference: Ivan Corazza, Pier Luca Rossi, Giacomo Feliciani, et al. Mechanical aspect of CO₂ angiography. Physica Medica 2013; 29:33-38.

לחץ

(mmHg)

Psys + 30

≈ 1.3 bar = 975 mmHg975
כאב

ANGIODROID הזרקה ידנית
זמן (s)
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איך להתכונן לפרוצדורה
...צעד אחר צעד
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Angio-System ,אילו תכונות?

DSA(חובה)

FRAME RATE: 3לפחות fps

CO2 SOFTWARE(חובה)

CO2 STACKING(מומלץ מאוד)

Pixel Shift

Inversion scale

Road Map/Smart Mask

Contrast enhancement
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הכנת המטופל
תנוחת טרנדלנבורג

כאשר עובדים בגפיים תחתונות

של תזוזהארטיפקטיםמניעת 
לייצב את אזור הגוף הרלוונטי ולמנוע תנועה ככל האפשר

ברגע ההזרקהapneaהפסקת נשימה 
,לארטיפקטיםתנועות של הסרעפת יגרמו 

תשפר את התמונהאפנאה

הפחתת פריסטלטיקה של המעי
תנועות של המעי יזיזו את האוויר שבתוכו

הכנה לפני פעולה-במעיהפחתת כמות האוויר 
אוויר בתוך המעי עלול להקשות על זיהוי כלי הדם

 בטניתאאורטה

 ויסצרלייםאזורים

עורקי הכסל
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למטופלAngiodroid-כיצד לחבר את ה
The Angiodroid Manifold

CO2יוד

Salineתמיסת  שרוולית/ קטטר

CO2 & יוד CO2 או יוד

– Angiodroidלטכנולוגית הודות , כעתאפשרית " משולבת/גישה משלימה" The CO2 Injector.

.לשיקולים הקלינים בהתאם , רופאים יכולים להשתמש בחומר הניגוד המתאים ביותר

היודי ברוב פעולות הכלי דם  את מינון חומר הניגוד דרמטי המשלימה יכולה להפחית באופן הגישה 

.הפריפריות
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!תודה על ההקשבה 

...?יש שאלות 

לשרותכם בכל פניה


