
 

 

RADIO-223REKIN (XOFIGO®) TRATATUTAKO PAZIENTEENTZAKO JARRAIBIDEAK 

MEDIKUNTZA NUKLEARRA 

 

Dokumentu honek radio-223 jaso ondoren jarraitu beharreko irizpide batzuk jasotzen ditu. 
 

Beste pertsona batzuekin batera espazio berean egon zaitezke tratamendua jaso eta gero. 

Alabaina, injekzio bakoitza jaso eta hurrengo astean baliteke erradioaktibitate pixka bat edukitzea 

odolean, gernuan eta eginkarietan. Hori dela eta, jarraibide hauen arabera jokatu behar duzu: 

• Komenigarria da eserita pixa egitea (baita gizonezkoek ere) eta urari bi aldiz jaregitea komuna 

erabili eta gero. 

• Gernu edo eginkarien zipriztinak geratuz gero, garbitu paperezko zapi batekin edo komuneko 

paperarekin, eta bota komunetik behera. Ondoren, jaregin urari. 

• Zorabiaturik bazaude eta botaka egiten baduzu, garbitu zipriztinak paperezko zapi batekin 

eta bota komunetik behera; jarraian, jaregin urari. 

 Erabilera bakarreko eskularruak erabili odola, gernua, eginkariak edo gorakoa garbitzerakoan 

edo arropa zikina manipulatzerakoan. 

• Garbitu ondo eskuak komuna erabili edo zipriztinak garbitu ondoren. 

• Beste jantzietatik aparte garbitu gernuarekin, odolarekin edo eginkariekin zikintzen den 

edozein jantzi, eta bi aldiz urberritu garbigailuan. 

• Guztiz beharrezkoa ez bada, ez dizute laginik hartu behar erradiofarmakoa jaso eta ondoko 

egunetan. Hauek dira laginik ez hartzeko epeak: 24 ordu odol-laginentzat, 7 egun gernu-

laginentzat eta 10 egun eginkari-laginentzat, beti tratamendua jasotzen duzun unetik 

zenbatuta. Esaiezu osasun-langileei tratamendua jasotzen ari zarela radio-223 gai 

erradioaktiboarekin. 

• Ebakuntza bat egin behar badizute edo ospitaleratu behar bazaituzte, esaiezu osasun-

langileei tratamendua jasotzen ari zarela radio-223 gai erradioaktiboarekin. 

• Kontsultatu medikuari edo joan larrialdietara honako sintoma hauetako bat azaltzen 

bazaizu: sukarra, arnasa hartzeko zailtasuna, nekea, zauri baten gehiegizko odol-jarioa, 

ubeldurak ustezko kausarik gabe agertzea, hezur haustura, hezurretako min zorrotza edo 

arraroa iruditzen zaizun beste edozein sintoma. 

• Xofigo® tratamendua hartzen duzun bitartean eta hurrengo sei hilabeteetan metodo 

antikontzeptibo eraginkor bat, erabili beharko duzu. 
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Informazio gehiago nahi izanez gero, lasai galdetu zutaz arduratzen diren profesionalei. 


