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DIABETIKOENTZAKO AHOLKUAK, EGIN BEHARREKO 

EBAKUNTZA EDO PROBA OSAGARRIETARAKO  

 

 

(EGIN KLIK DAGOKION TOKIAN) 

 

 

1. Baldin eta INTSULINA (ARINA/MISTO) hartzen baduzu eta 

GEHIENEZ LAU ORDUREN BURUAN ETXERA ITZULI BEHAR BADUZU 

ebakuntza edo proba osagarria amaitu ostean.  

 

2. INTSULINA (ARINA/MISTO) hartzen baduzu eta ebakuntza egin 

ondoren ZENBAIT ORDUZ EDO EGUNEZ OSPITALEAN EGON BEHAR 

BADUZU.       

 

3. PILULAK hartzen badituzu eta GOIZEZ EDO ARRATSALDEZ proba 

egin ondoren, zenbait orduz edo egunez EGON BEHAR BADUZU 

OSPITALEAN.  

 

4. PILULAK hartzen badituzu eta, GOIZEZ EDO ARRATSALDEZ proba 

egin ondoren, ETXERA GEHIENEZ LAU ORDUREN BURUAN ITZULI 

BEHAR BADUZU.  

 
 

 

 

 

 

 

Oharra: PDF dokumentu honetako markagailuak baliatzea gomendatzen dizugu, Adobe Acrobat programaren 

ezkerreko menuan. 
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DIABETIKOENTZAKO AHOLKUAK, EGIN BEHARREKO 
EBAKUNTZA KIRURGIKO EDO PROBA 
OSAGARRIETARAKO 

 

 
 

 
 

1. Baldin eta INTSULINA (ARINA/MISTO) hartzen baduzu eta 

GEHIENEZ LAU ORDUREN BURUAN ETXERA ITZULI BEHAR 

BADUZU ebakuntza edo proba osagarria amaitu ostean.  

 

- Proba edo ebakuntza goizeko lehen orduan egingo dizute.  

- Baraurik eta intsulina hartu gabe etorri beharko duzu.  

- Etxera iritsitakoan gosaldu eta intsulina hartu beharko duzu. 
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DIABETIKOENTZAKO AHOLKUAK, EGIN BEHARREKO 
EBAKUNTZA KIRURGIKO EDO PROBA 
OSAGARRIETARAKO 
 

 
 

 
 

2. INTSULINA (ARINA/MISTO) hartzen baduzu eta ebakuntza egin 

ondoren ZENBAIT ORDUZ EDO EGUNEZ OSPITALEAN EGON BEHAR 

BADUZU.  

 

- Proba edo ebakuntza goizeko lehen orduan egingo dizute.  

- Baraurik eta intsulina hartu gabe etorri beharko duzu.  

- Geuk tratatuko dizugu diabetesa ospitalean. 
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DIABETIKOENTZAKO AHOLKUAK, EGIN BEHARREKO 
EBAKUNTZA KIRURGIKO EDO PROBA 
OSAGARRIETARAKO 
 

 

 
 

3. PILULAK hartzen badituzu eta GOIZEZ EDO ARRATSALDEZ proba egin 

ondoren, zenbait orduz edo egunez EGON BEHAR BADUZU OSPITALEAN.  

 

GOIZEAN:  

- Metformina hartzeari 24 ordu lehenago utzi beharko diozu, edozer 

motatakoa izanik ere.  

- Ezin izango duzu gosaldu, ezta otordu horretako pilula hartu ere.  

- Intsulina arina / misto osagarria emanez gero, ez eman goizeko dosia. 

Goizeko lehen orduan egingo da. 

- Intsulina motel (lantus®, levemir®…) osagarria goizez emanez gero, 

dosiaren %70 dosia (ohiko dosia x 0.7=…IU). besterik ez eman.  

- Geuk tratatuko dizugu diabetesa ospitalean.  

ARRATSALDEAN:  

- Metformina hartzeari 24 ordu lehenago utzi beharko diozu, edozer 

motatakoa izanik ere.  

- Gosaldu ahal izango duzu (goizeko lehen orduan). Ezin izango duzu 

eguerdian bazkaldu.  

- Ezin izango duzu gosariko pilula hartu, ezta bazkarikoa ere.  

- Intsulina motel (lantus®, levemir®…) osagarria goizez emanez gero, 

dosiaren %70 dosia (ohiko dosia x 0.7=…IU). besterik ez eman.  

- Geuk tratatuko dizugu diabetesa ospitalean. 
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DIABETIKOENTZAKO AHOLKUAK, EGIN BEHARREKO 
EBAKUNTZA KIRURGIKO EDO PROBA 
OSAGARRIETARAKO 

 

4. PILULAK hartzen badituzu eta, GOIZEZ EDO ARRATSALDEZ proba egin 

ondoren, ETXERA GEHIENEZ LAU ORDUREN BURUAN ITZULI BEHAR 

BADUZU.  

GOIZEAN:  

- Metformina hartzeari 24 ordu lehenago utzi beharko diozu, edozer 

motatakoa izanik ere.  

- Ezin izango duzu gosaldu, ezta otordu horretako pilula hartu ere.  

- Intsulina arina / misto osagarria emanez gero, ez eman goizeko dosia. 

Goizeko lehen orduan egingo da. 

- Intsulina motel (lantus®, levemir®…) osagarria goizez emanez gero, 

dosiaren %70 dosia (ohiko dosia x 0.7=…IU). besterik ez eman.  

- Etxera itzulitakoan, ohiko tratamendua egingo duzu berriro, bazkarian.  

ARRATSALDEAN:  

- Metformina hartzeari 24 ordu lehenago utzi beharko diozu, edozer 

motatakoa izanik ere.  

- Gosaldu ahal izango duzu (goizeko lehen orduan). Ezin izango duzu 

eguerdian bazkaldu.  

- Ezin izango duzu gosariko pilula hartu, ezta bazkarikoa ere.  

- Intsulina motel (lantus®, levemir®…) osagarria goizez emanez gero, 

dosiaren %70 dosia (ohiko dosia x 0.7=…IU). besterik ez eman.  

- Etxera itzulitakoan, ohiko tratamendua egingo duzu berriro, afarian. 
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