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אין ניגוד עניינים לאף אחד מהכותבים והמאמר נכתב ללא תמיכה מגורם כלשהו. הדעות המובאות 
במאמר הינן דעות הכותבים ולא עמדתו הרשמית של מוסד כלשהו, לרבות צה"ל. 

תקציר
רקע: גישה תוך-גרמית הינה אמצעי מקובל למתן תרופות ונוזלים במתארים דחופים בהם אין 
גישה תוך-ורידית, בבית החולים ומחוצה לו. כיום קיימים מספר אמצעים ידניים וחצי אוטומטיים 
ומחטים בגדלים  הינו מכשיר חצי אוטומטי הבנוי ממקדחה חשמלית   EZ-IO .זו גישה  להשגת 
ורפואה דחופה. המכשיר נמצא  ובטוח במתארי קדם-בית-חולים  כיעיל  שונים. המכשיר הוכח 
בשימוש ביחידה 669 מזה כ-4 שנים לאחר שהמטפלים הבכירים ביחידה עברו הדרכה ותרגול 

בשימוש בו.
שיטות: מאמר זה נועד לתאר את המקרים בהם נעשה שימוש במכשיר ה-EZ-IO ביחידה.

כמחצית  שונים(.  מטופלים   15 )על  פעמים   17 במכשיר  השתמשו  היחידה  מטפלי  תוצאות: 
מהמקרים כללו גישה טיביאלית )בשוקה( והיתר – גישה הומרלית )בזרוע(.

דיון: אחוז ההצלחה של השימוש במכשיר EZ-IO ביחידה 669 תואם את המוכר לנו מהספרות 
מקרי  ושל  בגירים  יותר של  גבוה  כללה מספר  ביחידה  קבוצת המטופלים   .)88%( המקצועית 

טראומה בהשוואה למתואר בספרות לגבי שימוש ב-EZ-IO במתארים דחופים.
על  הפרוצדורה,  בביצוע  קלות  על  מצביע   EZ-IO-ב בשימוש   669 יחידה  של  הניסיון  מסקנה: 
יעילותה ועל היעדר סיבוכים כאשר הפרוצדורה מבוצעת לאחר מתן הדרכה קצרה למטפלים.  

מילות מפתח: EZ-IO, גישה תוך-גרמית.
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שימוש ב-EZ-IO כאמצעי להשגת גישה 
וסקולרית ביחידה 669 – תיאור מקרים

רקע
השגת גישה וסקולרית במתאר קדם-בית-חולים היא לעיתים קרובות חיונית, אך עלולה להיות 
מאתגרת. במקרים שבהם גישה ורידית מתעכבת או שאינה בת השגה, יש צורך בגישה אחרת. 
שיעור הכישלון בהשגת גישה תוך-ורידית נע על הטווח 40-10% ]1[, ובמקרים אלה עשויה גישה 
תוך-גרמית להוות פתרון. גישה תוך-גרמית נועדה במקור לשימוש בילדים, אולם השימוש בה 
]3,2,1[. גישות חלופיות נוספות לגישה  במבוגרים הולך ועולה. גישה זו נחשבת יעילה ובטוחה 
תוך-ורידית כוללות מתן תת-לשוני, תת-עורי, תוך-שרירי וכן לתוך קנה הנשימה. בשיטות אלה 
עירוי  הינה  נוספת  חלופה  מינון.  בהתאמת  צורך  ויש  צפויים  בלתי  הם  בדם  והריכוז  הספיגה 

מרכזי, אך יש בה סיכון לסיבוכים, בעיקר במתאר דחוף ]1[.
לרוב משתמשים בגישה תוך-גרמית במתארי החייאה מחוץ לבית החולים. במצבים אלה ישנו 
צורך דחוף בגישה וסקולרית ולעיתים קיים קושי בהשגתה. השימוש בגישה תוך-גרמית מאפשר 
מתן נוזלים )קריסטלואידים, דם ומוצריו( ותרופות ]4[. ריכוזי תרופות הניתנות באופן תוך-גרמי 
הם שווי ערך לריכוז שלהן כאשר הן ניתנות בגישה תוך-ורידית, והן מתפזרות בגוף במהירות 

)תוך 2-1 דקות( אפילו בעת דום לב ועיסויים, כך שאין צורך בהתאמת מינונים ]2,1[.
השגת גישה תוך-גרמית נחשבת לשיטה קלה ובטוחה. מחקרים הראו שהדרכה שאורכה קצר 
יחסית )פחות משעה(, הדגמה והתנסות הם הכנה מספקת לשימוש בגישה זו ]5[. לאחר אימון 
מקדים כזה, שיעור ההצלחה בניסיון ראשון של השגת גישה תוך-גרמית הוא כ-90% בשיטות 
השונות ]6[. ישנם מספר מיקומים אנטומיים לגישה תוך-גרמית: עצם השוקה הקריבנית )גישה 
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טיביאלית, מדיאלית ומתחת ל-tibial tuberosity(, עצם הזרוע 
ראש  של  הלטראלי  באספקט  הומורלית,  )גישה  הקריבנית 
להשתמש  קשה  כאשר  )הסטרנום(  החזה  ועצם  ההומרוס(, 
התוויות-נגד   .]4,3[ עיסויים  הדורשת  בהחייאה  בסטרנום 

כוללות החדרה לעצם שבורה ולאזור מזוהם ]4[.

תוך- גישה  של  ראשון  בניסיון  הצלחה  סיכויי  שבדק  מחקר 
תוך- וגישה  זרועית  תוך-גרמית  גישה  השוקה,  בעצם  גרמית 
תוך-גרמית  בגישה  להצלחה   91% של  סיכוי  הראה  ורידית, 
ו-43%  זרועית  תוך-גרמית  בגישה  להצלחה   51% לשוקה, 
להצלחה בגישה תוך-ורידית. הזמן הקצר ביותר להשגת גישה 
היה לשוקה, אך ההבדל בינה לבין הגישות האחרות לא היה 

בעל משמעות סטטיסטית ]3[.

כיום קיימים מספר מכשירים להשגת גישה תוך-גרמית, ביניהם 
 Bone(  BIG-ה דוגמת  אוטומטי  חצי  ומכשור  ידני  מכשור 
 .EZ-IO-וה  )New Intraosseous(  NIO-ה  ,)Injection gun
)תוך  מהירה  גישה  מאפשרים  החצי-אוטומטיים  המכשירים 
יותר  נמוכה  הסיבוכים  ותדירות  יותר,  וטובה  ניסיונות(  פחות 
בעת השימוש בהם. עם זאת, אין הבדל סטטיסטי בין הגישות 
גישה תוך-גרמית דרך  ]2[. מכשיר ה-FAST1 מאפשר  השונות 

הסטרנום ]4[. 

מקביל  תוך-גרמית  בגישה  בשימוש  המקסימלי  הזרימה  קצב 
לעירוי ורידי עם קנולה בגודל G 21 – 80-70 מ"ל לדקה ללא 
 EZ-IO-שימוש באמצעי להאצת מתן ]7[. קצבי הזרימה דרך ה
בגישה לשוקה ולזרוע, בהתאמה, אינם נבדלים במידה ניכרת זה 
מזה ]8[. ישנן מספר שיטות להאיץ מתן דם שבוצע תוך-גרמית 
ביחס לשימוש בכוח הכובד בלבד. השיטות כוללות שרוול לחץ 
)360-300 מ"מ כספית(, מכשיר אוטומטי לעירוי בקצב קבוע 
ושימוש במזרק או בברז. בניסוי שנעשה בעירוי תוך-גרמי זרועי 
שימוש  תוך  הושג  ביותר  המהיר  העירוי  נמצא שקצב  בחיות 
לחץ  שרוול  באמצעות  מכן  לאחר  לדקה(,  מ"ל   96.5( במזרק 
)72.6 מ"ל לדקה( ולבסוף בעזרת המכשיר האוטומטי )60 מ"ל 
גבוהים  לחצי הזרקה  יצר  זאת, השימוש במזרק  עם  לדקה(. 
במידה ניכרת מאשר בשיטות האחרות )לחץ מעל 3,000 מ"מ 
כספית לעומת 360 בשרוול הלחץ ו-300 במכשיר האוטומטי(, 
ונמצא קשר בינו לבין ערכים גבוהים במיוחד של המוליזה ]9[.

ע"י  המופעלת  חשמלית  ממקדחה  מורכב   EZ-IO-ה מכשיר 
חלולות  מחטים  בערך(,  שימושים  ל-1,000  )כשירה  סוללה 
מחטים  חד-כיווני.  שסתום  עם  מקשר  וצינור  חד  קצה  עם 
)כחול למבוגרים,  גדלים  המתאימות למכשיר מגיעות במספר 
ורוד לילדים במשקל 39-3 ק"ג ומחט צהובה ארוכה לעצמות 
עם רקמת שומן/שריר רבה סביבן, כגון עצם הזרוע(. המכשיר 
נמצא בשימוש צבאות שונים בעולם, עם אחוזי הצלחה גבוהים 
השימוש  של  העיקרית  הלוואי  תופעת  רבה.  שימוש  ונוחות 
הינה  כאב ]4, 10[. סיכויי ההצלחה בשימוש ב-EZ-IO במתאר 

בית חולים מגיעים ל-97% ]10[.

בניסוי שטח שבחן אחוזי הצלחה של שימוש ב-EZ-IO לעומת 
ב-72%  מוצלחת  הייתה   FAST1 שהכנסת  נמצא   ,FAST1

מהמקרים ואילו הכנסת EZ-IO ב-87% מהם ]11[. 

תוך-גרמי  עירוי  החדרת  ידני  במכשיר  שימוש  בין  בהשוואה 
היה   EZ-IO-ב שהשימוש  נמצא  לגופות,   EZ-IO-ו  )MAN-IO(
לפחות  הוביל  הצלחה(,   79.5% לעומת   97.8%( יותר  מוצלח 

סיבוכים והיה ידידותי יותר למשתמש ]5[. 

נוסף השווה שימוש בחדר מיון בין שני אמצעים  ניסוי מבוקר 
בגירים  במטופלים   EZ-IO-ו  BIG תוך-גרמית:  גישה  להשגת 
המחקר   .]1[ ורידית  גישה  ללא  טראומה  או  החייאה  במתארי 
 EZ-IO-ב בניסיון ראשון  יותר  גבוהים  על אחוזי הצלחה  הצביע 
)90% לעומת 80%( וזמן קצר יותר להשגת גישה גרמית בשימוש 
ב-EZ-IO )1.8 דקות לעומת 2.2 דקות(. הבדל זה לא היה מובהק 

סטטיסטית, ולא נמצא הבדל בתדירות הסיבוכים.

יחידה 669 הינה יחידת החילוץ והפינוי בהיטס של צה"ל, והיא 
מבצעת מגוון מתארי חילוץ בתווך הצבאי-אזרחי ופינוי רפואי 
דם(.  ומתן  רפואיות  )פרוצדורות  מתקדם  טיפול  תוך  מוטס 
רופאים המשתייכים למקצועות הליבה  הינם  מטפלי היחידה 
)כדוגמת הרדמה, רפואה דחופה או כירורגיה( ופאראמדיקים 
בה  ומבצעים  ביחידה  לכך  שהוסמכו  במילואים(  )בעיקר 

אימונים עיתיים לשמירת כשירות.

 2017 בשנת   669 ביחידה  לשימוש  נכנס   EZ-IO-ה מכשיר 
בשנה  ביחידה.  ופאראמדיקים  רופאים  בשימוש  מאז  ונמצא 
כלל  עברו  ביחידה,  לשימוש  זה  אמצעי  לכניסת  הראשונה 
המטפלים הדרכה על הטיפול בו ותרגלו עבודה עמו במסגרת 
זו נועדה לתאר את המקרים  אימוני הכניסה לכוננות. עבודה 

בהם נעשה שימוש ב-EZ-IO ביחידה ואת מאפייניהם.

שיטות
תיעוד המטופלים המפונים על ידי יחידה 669 מרוכז בתוכנת 
תחקור פנימית של היחידה )המבוססת על MS-ACCESS( וכן 
בדיווחי מערכת ניטור פצועים )מנפ"צ( לענף רפואה מבצעית 
שימוש  נעשה  בהם  המקרים  ריכוז  לצורך  הרפואה.  חיל  של 
ב-EZ-IO ביחידה, נסקרו כל הפינויים החל מהכנסת האמצעי 
המקרים  ונבחרו  פינויים(  )כ-600  היחידה  בכוננויות  לשימוש 
 EZ-IO באמצעות  שטופל  נפגע  של  מקרה  כל  הרלוונטיים. 
1(: גיל המטופל  נותח, לרבות בחינת הפרטים הבאים )טבלה 
מתאר  מבוגר/ילד,  או  באלמוני(  ומדובר  במידה  זמין  )לא 
)טראומה/החייאה(, זמינות גישה נוספת למתן נוזלים/תרופות, 
הצלחה בביצוע הפרוצדורה )לפי הכתוב בתיק הרפואי לגבי 
הצלחת מתן תרופות, נוזלים או דם בגישה זו(, תרופות ונוזלים 
שניתנו בגישה תוך-גרמית, מיקום הגישה התוך-גרמית )זרוע או 
שוקה( והאם היה מדובר באירוע רב נפגעים )לצורך העבודה, 
כל אירוע שבו היה יותר מפצוע אחד נכנס לקבוצה זו(. במידה 
בוצעו  ובמנפ"צ,  התחקור  בתוכנת  זמין  היה  המידע  כל  ולא 

השלמות של המידע מול המטפלים הרלוונטיים.

במקביל, על מנת ליצור השוואה לאמצעים שהיו קיימים טרם 
בשנתיים שקדמו  הפינויים  נסקרו  לשימוש,   EZ-IO-ה הכנסת 
להתחלת השימוש בו ונבדקו שיעורי ההצלחה באירועים של 
שימוש ב-BIG/NIO )גם כאן נקבעה הצלחה או חוסר הצלחה 
נוזלים  לפי הכתוב בתיק הרפואי על הצלחה במתן תרופות, 

או דם(.
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תוצאות

ביצוע ההליך על הקרקע או בטיסה לבין הצלחה בביצוע. 4 
 )15 מקסימלי  גיל  שנה,  מינימלי  )גיל  ילדים  היו  מהמטופלים 
והשאר מבוגרים )גיל מקסימלי 75(. רובם של המתארים בהם 
נעשה שימוש ב-EZ-IO היו מתארי טראומה )15/11(, וב-6 מבין 
אותם מקרים היה מדובר בהחייאה במצב של טראומה )אובדן 
החייאה  של  במתאר  היו   )15/4( המקרים  יתר  חיים(.  סימני 
בטביעה או מסיבה קרדיאלית. ב-3 מהמקרים היה יותר מנפגע 
אחד באירוע )4-2 נפגעים(. ביותר ממחצית מהמקרים )15/8( 
למתן  תוך-שרירית(  )מלבד  חלופית  גישה  קיימת  הייתה  לא 
נוזלים ותרופות, וברוב המכריע של המקרים בהם הייתה גישה 
 .)7/6( מספקת  לא  ורידית  בגישה  היה  מדובר   ,)15/7( אחרת 

החל ממועד כניסת ה-EZ-IO לשימוש ביחידה, נעשה באמצעי 
ב-15 מטופלים. אצל שני פצועים  זה שימוש במהלך הטיפול 
 15 על  ניסיונות   17 הכול  )בסך  פעמיים  שימוש  בו  נעשה 
)17/15 פעמים(.  מטופלים שונים(. שיעור ההצלחה היה 88% 
ב-14 מתוך 15 מקרי ההצלחה מדובר היה בניסיון ראשון. מתוך 
17 ניסיונות )2 מתוכם כישלונות(, הגישה התוך-גרמית בוצעה 
7 פעמים בשוקה ו-10 פעמים בזרוע. הסיבה לכישלון הייתה 
שימוש במחט לא נכונה )כחולה במקום צהובה, בוצע בטיסה( 
במקרה אחד וחוסר ניסיון של המטפל במקרה השני )בוצע על 
הקרקע(. סטטיסטיקה זו תואמת לניסיונות שצלחו )כמחצית 
בין  קשר  שיש  נראה  שלא  כך  הקרקע(,  על  ומחצית  בטיסה 

 IV – intravenous :מקרא

טבלה 1: מקרים בהם היה שימוש ב-EZ-IO ומאפייניהם.

הצלחה )סיבה גישה נוספתמתארגילמס"ד
לאי-הצלחה(

תרופות/ 
נוזלים 
שניתנו

אר"ן )מס. מיקום
פצועים(

IV פריפרי קטן, החייאה קרדיאלית215281
עירוי ג'וגולרי 

שנשלף

-שוקהאדרנלין+

+ )4(זרועפלסמה+-טראומה )רסיסים(218091

הקסקפרון, +IV פריפריטראומה – החייאה218681
פלסמה

-זרוע

-שוקהאדרנלין+דרך הטובוסהחייאה – טביעה21871

-זרועדם, פלסמה+ )*2(-טראומה – החייאה221119

-שוקהדם+IV פריפריטראומה )ירי(222212

--טראומה )נפילה(230775
)מחט לא 
מתאימה(

-זרוע-

-שוקהדם, אדרנלין+-טראומה – החייאה23332

+ )2(זרועדם, קטמין+IV פריפריטראומהמבוגר2467

+ )3(זרועדם+IV פריפריטראומה252521

אדרנלין, +-החייאה – טביעה267815
אמיודרון

-זרוע

-שוקהדם, הקסקפרון+ )*2(-טראומה – החייאהמבוגר2680

-שוקהאדרנלין+-החייאה קרדיאלית268358

-זרועפלסמה+-טראומה - החייאהמבוגר2690

-IV פריפריטראומה - החייאה269326
)חוסר ניסיון(

-זרוע-



21

ספטמבר 2021 | כרך 18, חוב' מס' 3 )51( | הרפואה הצבאית  | מאמרים ★

בנוסף לכך, באחד מהמקרים ניתנו תרופות לתוך הטובוס לפני 
ונוזלים שניתנו בגישה תוך- השגת גישה תוך-גרמית. תרופות 
מורפיום,  קטמין,  הקסקפרון,  ביקרבונט,  אדרנלין,  היו:  גרמית 

דם ופלסמה. 

 ,NIO-ו  BIG קרי ,EZ-IO השימוש באמצעים שקדמו להכנסת
היה מוצלח פחות. מתוך 17 ניסיונות על 12 מטופלים שונים, רק 

7 היו מוצלחים )41% הצלחה(. 

דיון
במקרים  ובטוחה  יעילה  אפשרות  מהווה  תוך-גרמית  גישה 
 669 ביחידה   .]3,2,1[ מתאפשרת  אינה  ורידית  גישה  שבהם 
טראומה  או  החייאה  של  במקרים  זו  בגישה  השימוש  נעשה 
קשה )פעמים רבות עם אובדן סימני חיים(, בהם יש חשיבות 
להשגה מהירה של גישה וסקולרית וקיים קושי בהשגת גישה 
המקרים  רוב  מאוד.  מיומנים  מטפלים  ידי  על  גם  תוך-ורידית, 
שבהם היה שימוש ב-EZ-IO ביחידה היו מקרי טראומה, אולם 
פצועי  בעיקר  מלכתחילה  מפנה  שהיחידה  מכך  נובע  הדבר 
רפואיות  מסיבות  החייאות  פחות  הרבה  ומבצעת  טראומה 
תואמים  ביחידה  זו  פעולה  בביצוע  ההצלחה  אחוזי  אחרות. 
לאלה המתוארים בספרות ]11,6,2,1[, אם כי המספר הנמוך של 
מסקנות  הסקת  מאפשר  אינו  זו  בעבודה  שנסקרו  המקרים 
בזרוע  בגישה  ההצלחה  אחוז  בנוסף,  סטטיסטית.  מובהקות 
היה נמוך יותר מאשר בשוקה )100% הצלחה בשוקה ו-80% 
בזרוע( – נתונים שמתאימים לחלק מהספרות הקיימת בנושא 
]3[, אך עומדים בסתירה למחקר אחר שבו נבדקו 24 חולים 

ונמצאו סיכויי הצלחה זהים בשני המיקומים ]7[.

יותר  מקובלת  פרוצדורה  ככלל  הינה  תוך-גרמית  גישה 
המוצגים  בנתונים  אולם   ,]2[ הפדיאטרית  באוכלוסייה 
גם   .)27%( ילדים  היו  מהמטופלים   4 רק  ביחידה,  מהפינויים 
ידי  בהקשר זה יש לציין שהרוב המוחלט של המטופלים על 
היחידה הינם מבוגרים. בשנתיים האחרונות, רק 27 מתוך 255 
מפונים היו ילדים )10.6%(, ומתוכם רק 3 בגילאים 9-0 )1.2% 
ו-11.1% מהילדים המפונים(. לפיכך, נראה ששיעור  מהמפונים 
היה  בילדים   EZ-IO-ב שימוש  ביחידה  בוצע  שבהם  המקרים 

גבוה מהצפוי.

מתארי היחידה, הכוללים חילוץ ופינוי מוסק, מקשים על השגת 
גישה ורידית ומסכנים גישה ורידית קיימת, וכתוצאה מכך עולה 
החשיבות של שימוש ב-EZ-IO להשגת גישה תוך-גרמית קלה 
הבדל  אין  זו,  מעבודה  שעולה  כפי  אלה.  במקרים  ובטוחה 
בסיכויי ההצלחה של שימוש ב-EZ-IO על הקרקע ובזמן טיסה.

לגבי  דומה  מחקר  ערכו  בנורבגיה  החירום  רפואת  שירותי 

 .]12[ ורכובים  מוסקים  בפינויים  תוך-גרמית  בגישה  שימוש 
)65% מקרי  היחידה  שונים מאלה של  הפינוי אצלם  מאפייני 
הכרוכים בטראומה(  ו-35%  כרוכים בטראומה  חירום שאינם 
וכ-20%   6 לגיל  מתחת  )כ-10%  המפונים  אוכלוסיית  גם  וכך 
בלבד(.  מרדימים  )רופאים  המטפלים  ואוכלוסיית  קטינים( 
שנת  עד  כאשר   ,2010-2003 בשנים  פינויים  נבחנו  במחקר 
2006 היה שימוש ב-BIG למבוגרים ובגישה תוך-גרמית ידנית 
לילדים, ומאז 2006 יש שימוש ב-EZ-IO בכל הגילאים. שיעור 
 BIG-היה 96% )לעומת 55% בשימוש ב EZ-IO ההצלחה של
נעשה  תוך-גרמית  בגישה  השימוש  הידנית(.  בגישה  ו-50% 
ב-4% לערך מהמטופלים בגילאי 2-0 וב-1% לערך מהמטופלים 
הייתה  נקודת ההחדרה המדווחת ברוב המקרים   .7 גיל  מעל 
בשוקה )59% מהמקרים, לעומת 3.8% שבהם הייתה נקודת 
תוארו  לא  מיקום(.  צוין  לא  בזרוע; בשאר המקרים  ההחדרה 
סיכויי  לגבי  הנורבגי  המחקר  ממצאי  משמעותיים.  סיבוכים 
דומים   BIG-ב שימוש  לעומת   EZ-IO-ב שימוש  של  ההצלחה 

לממצאי עבודה זו.

מכשיר  באמצעות  תוך-גרמית  גישה  בהשגת  הכישלון  מקרי 
הטכניקה  לימוד  חשיבות  את  מדגישים  ביחידה   EZ-IO-ה
נבעו מהיכרות לא מספקת עם  וההתנסות בה. שני המקרים 

המכשור או מחוסר התנסות עמו ]6[.

 .)recall bias( הזיכרון  מגבלת  היא  המחקר  ממגבלות  אחת 
המטפלים  עם  בשיחות  הושלם  מהמידע  אמנם(  )קטן  חלק 
הרלוונטיים. לעיתים חלף פרק זמן לא מבוטל בין האירוע לבין 
השיחה )בחלק מהמקרים הושלם המידע לצורך כתיבת עבודה 
זו(. עם זאת, יש לציין שהמטפלים זכרו היטב את האירועים,ּ 
לא  בביצוע  ההצלחה  מידת  אודות  הנתונים   – מקום  ומכל 

נסמכו באף מקרה על זיכרון בלבד.

על  מצביע   EZ-IO-ה מכשיר  עם  ביחידה  הניסיון  לסיכום, 
במתארי  וסקולרית  גישה  בהשגת  ויעילה  בטוחה  פרוצדורה 
תוך-ורידית  גישה  בהשגת  קושי  יש  שבהם  קדם-בית-חולים 
יעילה ומהירה, כולל בזמן טיסה במסוק. הניסיון עם המכשיר 
כולל שימוש במתארי טראומה ומצבי חירום רפואיים אחרים 
בילדים ובמבוגרים למתן נוזלים, דם ותרופות מגוונות. המכשיר 
הנרכשים  קודמת  והתנסות  ידע  מצריך  אך  לשימוש  פשוט 
בניסיון  כבר  הצלחה  לרוב  מושגת  אלה  בתנאים  בקלות. 
תוך- גישה  בהחדרת  כישלון  היה  שבהם  במקרים  הראשון. 
גרמית במהלך טיפול ביחידה, היו הסיבות לכך חוסר ידע וחוסר 
ותרגול.  נכונה  הדרכה  ידי  על  עליהם  להתגבר  שניתן  ניסיון, 
של  מזו  ניכרת  במידה  גבוהה   EZ-IO של  היעילות  כי  נראה 
אמצעים אחרים להשגת גישה תוך-גרמית שהיו בעבר בשימוש 

ביחידה.
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