
 

I-131REKIN TRATATUTAKO PAZIENTEENTZAKO JARRAIBIDEAK 

MEDIKUNTZA NUKLEARRA 

 

Zure gaixotasuna tratatzeko, iodo-131 izeneko substantzia erradioaktiboa duen medikamentu bat emango 

dizugu. Halako substantzia-motak onuragarriak dira zure gaixotasunerako, baina erakundeek oso kontrol 

zorrotza egiten diete, kaltegarri izan baitaitezke beste batzuentzat; batez ere, haurrentzat, emakume 

haurdunentzat eta ingurumenarentzat. 

 

Zer prestaketa behar da? 

Iodo gutxiko dieta bat hartzea zenbait egunez, botikak, antiseptiko batzuk (Betadine®) eta elikagai eta 

gozagarri batzuk kontuan hartuta: algak, gatz iodatua, itsaskiak, apioa, iodoa duten konplexu bitaminikoak 

eta abar. 

Behar-beharrezkoa denean izan ezik, kontraindikatuta daude kontraste iodatuak behar dituzten azterketa 

guztiak (OTa, urografiak eta abar), interferentziak gerta baitaitezke erradioiodo-tratamenduarekin. Azterketa 

tomografikoak behar badira, EMNa egitea gomendatzen da. 

 

Zenbat denbora irauten du iodoak nire gorputzean? 

Iodo erradioaktiboak denboraldi bat irauten du gorputzean. Tiroidean atxiki ez den iodo gehiena lehenbiziko 

48 orduetan kanporatzen da, gernuarekin batez ere. Beste kantitate txiki bat listuaren, izerdiaren eta 

gorozkien bidez ezabatzen da. Tiroidean atxikitako iodo erradioaktiboa ere oso azkar murrizten da.  

 

Zer egin dezaket beste pertsona batzuk erradiazioen eraginpean egon ez daitezen? 

Hauek dira beharrik gabe erradiazioen eraginpean ez egoteko oinarrizko hiru printzipioak: 

 

DISTANTZIA: Ez egon beste pertsonengandik oso hurbil. Erradiazioa asko murrizten da 

distantziarekin.  

 

DENBORA: Beste pertsonei transmititzen diezun erradiazioa zurekin dauden denboraren araberakoa 

da. Beraz, ez egon haiekin luzaroan.  

 

HIGIENEA: Higiene egokiak murriztu egiten du iodo erradioaktiboarekin kutsatzeko arriskua. Iodo 

gehiena gernuaren bidez ezabatzen denez, oso garrantzitsua da eskuak garbitzea komunean izan 

ondoren. 

 

…/… 

Informazio gehiago nahi baduzu, galdetu artatzen zaituzten profesionalei 



 

 

 

AHOLKU ERABILGARRIAK: 

 

Dosi txikia emango dizugu; beraz, familiarekin egon zaitezke, baldin eta higiene-aholku hauei jarraitzen badiezu 

tratamenduaren ondorengo hamar egunetan: 

 

Denbora-tarte horretan, bakarrik egin behar duzu lo, ez eman musurik inori eta ez izan sexu-harremanik. Ez ukitu 

hurbiletik eta luzaroan beste inor, batez ere, haurrak eta haurdunak, pertsona helduak baino sentikorragoak baitira 

erradiazioekiko.  

Dosia hartu eta hurrengo sei hiletan antisorgailuak erabiltzea gomendatzen dizugu. 

 

Utzi bi metroko tartea zure familiako kide, lankide edo lagunen eta zure artean, haiekin luzaroan baldin bazaude. Ez egin 

ordu-erdi baino gehiagoko bidaiak garraiobide publikoetan. 

 

Haur txiki bat baduzu edo zaintzen baduzu, eskatu berariazko jarraibideak medikuari. Ez hartu umea besoetan, ez 

magalean, ez eman janaririk eta ez jantzi/erantzi. Bularra ematen ari bazara, bularra emateari utzi behar diozu, iodoa 

amaren esnearen bidez ere kanporatzen da eta (formulako esnea eman beharko diozu). 

 

Garbitu ondo eskuak, komunean izan eta gero. Erabili normalean baino komuneko paper gehiago. Tiratu komuneko 

ponpari hiru aldiz. Eduki komun-ontzia normalean baino garbiago. Gizonezkoek eserita egin behar dute txiza, komun-

ontziaren inguruak edo ertzak ez zipriztintzeko.  

 

Edan likido ugari, ahalik eta txiza gehien egiteko. Jan gozoki azidoak edo hartu limoi-zukua, listua egiten laguntzeko eta 

listu-guruinetan iodoa atxikita gera ez dadin. Ez jarri zure hortzetako eskuila familiako gainerakoenen ondoan. 

 

Bereizi zuretzako mahai-tresnak (koilara, labana eta tenedorea), eta garbitu besteetatik bereizita eta ur asko erabiliz. Ez 

jan azazkalik; ez sartu gauzak ahoan, hala nola arkatzak, katetxoak eta abar.  

 

Erabili toalla bat zuretzat bakarrik. Garbitu barneko arropa eta oheko arropa besteenetik bereizita. 
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