
 

 

TRATAMENDUAN PROMIXIN® HARTZEN DUTEN PAZIENTEAK. I-NEB GAILUA. 

 

Medikuak antibiotiko hori agindu dizu arnasbidean duzun infekzioa tratatzeko. 

 

Medikamentu hori inhalatu egin behar da gailu bat erabiliz; gailuari I-NEB deritzo. 

Arnas aparatuko kontsultako erizainak merkataritza-etxeari eskatuko dio gailua, eta merkataritza-
etxea zurekin jarriko da harremanetan, gailua zure etxera eramateko eta nola funtzionatzen duen 
azaltzeko. 

I-NEB gailua jasotakoan, jarri harremanetan erizainarekin (deitu telefono-zenbaki honetara: 945 00 
75 80), eta hitzordua emango dizu: 

1. Txagorritxu AUOko farmaziara (4. solairuan) edo Santiago AUOko farmaziara (behe-
solairuan) joango zara adierazitako egunean, agindutako medikamentua jaso dezazun. 

2. Ondoren, medikamentua eta gailua eraman beharko dituzu AUOko Kanpo Kontsulten 
eraikineko 315.kontsultara; bertan, erizainak medikamentua nola prestatu eta nola hartu 
azalduko dizu, etxean ongi egin dezazun tratamendua. 

Erizainarekin lehen hitzordua egin eta 7 egun geroago, berriro joango zara 315. kontsultara, I-NEB 
gailua eta guzti, tratamenduaren jarraipena egiteko. 

NOLA PRESTATU PROMIXIN ETA NOLA HARTU  

Zer da Promixin®? Zertarako erabiltzen da? 

Promixin® antibiotiko bat da, eta inhalatu egiten da I–NEB deritzon gailua erabiliz. Funtsean, 
indikazioa du Pseudomona aeruginosak eragindako biriketako infekzio kronikoetan. 

http://hua.osakidetza.net/eu/ficheros/81_17686eu.pdf 

ADI: 

- Jarraitu zehatz-mehatz erizainaren argibideei Promixin® hartzean, hark esango baitizu nola 
prestatu eta nola hartu Promixin®. 

- Kontsultan, erabiltzaileentzako gida emango dizute. 

- Arnas fisioterapia egiten baduzu, Promixin® fisioterapia-saioaren ondoren hartu behar duzu. 

- Lainoztatutako medikamenturik hartzen baduzu, hartu Promixin® amaieran. 

http://hua.osakidetza.net/eu/ficheros/81_17686eu.pdf


 

 

 

NOLA PRESTATU PROMIXIN® 

Materiala (kontsultan emango dizute): 

 Kargatzeko orratza 

 Ur esterila, injekziorako 

 2ml-ko xiringa 

Medikamentua: 

 Farmazian emango dizute. 

GARRANTZITSUA: garbitu ongi eskuak eta prestatu erabiliko duzun materiala gainazal garbi baten 
gainean, dena eskura izan dezazun. 

Bilatu plastikozko tapoi gorriaren ertza, gezitik hurbil. Heldu bialari 
esku batekin, eta tapoi gorriari beste eskuarekin; gero, biratu tapoia 
pixka bat, erlojuaren orratzen kontrako noranzkoan. Kokatu hatz 
lodia ertzaren azpian, eta bultzatu tapoia gorantz, 90º inguru. 

 

Heldu plastikozko tapoiari irudian bezala, eta egin iezaiozu tira 
poliki. 

 

 

 

Kargatu 1ml ur esteril xiringarekin eta orratzarekin, ziztatu bialaren tapoia eta injektatu ura bialean. 

Biratu biala kontu handiz eskuen artean, Promixin® 
medikamentuaren hauts guztia disolbatzeko. 
Ez astindu asko biala, soluzioan aparra ez sortzeko. 

 

Utzi biala jalkitzen 5-10 minutu, aparrik badago desager dadin. 
Hauts guztia disolbatutakoan, kargatu berriz xiringarekin eta 
orratzarekin. 

 

Kendu orratza eta bota soluzioa medikamentuaren ganberan, 
gailuaren inbutua erabiliz.  

 



 

 

Atera inbutua, jarri ganberaren estalkia eta itxi ezazu. 

 

 

Jarri ahokoa eta piztu inhalagailua. 

 

MEDIKAMENTUA HARTZEA 

Kokatu gailua horizontalki, pantaila beherantz dagoela, eta itxi 
ezpainak ahokoaren inguruan. Hartu eta bota arnasa ahotik. Ez 
hartu arnasa sudurretik.  

 

I-NEB gailuak presio-aldaketak neurtzen ditu pazientearen lehen 
arnasaldietan, eta medikamentua ematen hasten da horren ostean. 
Dardara nabarituko duzu arnasa hartzen duzun bakoitzean. Horrek 
esan nahi du gailua ongi dabilela. 

 

 

Dardara nabaritzen ez baduzu ere, jarraitu arnasa hartzen harik eta 
burrunba bat entzuten duzun arte; horrek esan nahi du gailuak 
bukatu duela medikamentua ematen. Pantailan, aurpegi 
irribarretsua agertuko da. 

 

 

 

I–NEB gailua automatikoki itzaliko da tratamendua amaitutakoan. 

Tratamendua egin bitartean eztulaldia baduzu edo nekatzen bazara, eten dezakezu eta berriz heldu 
geroago. 

Kontuz: 

10 minutu baino gehiago igarotzen badira, ezingo duzu tratamendu-saioarekin jarraitu. 

Gailua desmuntatu behar duzu, medikamentuaren ganbera hustu eta gailua garbitu. 

 

 

 

 

Noiz berrikusia: 2015eko abendua       IO-NEUMOLOGIA-01 

Gehiago jakin nahi baduzu, galdetu artatzen zaituzten profesionalei. 


