
 

 

CETROTIDE® EMATEKO GIDA  
 

 

HONAKO HAU DAUKA: 

1. Orratz hori bat nahastea prestatzeko. 

2. Orratz gris bat injekziorako. 

3. Aurrez kargatutako xiringa bat 

4. Cetrotide® duen biala 

5. Bi eskuoihaltxo alkoholarekin. 

Prozesua hasi aurretik, eskuak ur eta xaboiz ondo garbitu behar dira. Bialean hauts zuri bat dagoela 

egiaztatu. Ez da erabili behar itxura aldatu dela ikusten bada  

 

SENDAGAIAREN NAHASTEA PRESTATZEA 

Kendu plastikozko estalkia bialetik eta ziurtatu kautxuzko tapoia bere 

tokian dagoela. Ondoren, metalezko uztaia eta kautxuzko tapoia garbitu 

behar dira eskuoihaltxo bat alkoholarekin erabiliz. Kiribildu orratz horia 

xiringan, eta, ondoren, kendu estalkia. Sartu xiringaren orratza likido 

guztiarekin bialean. Likido guztia sartutakoan, biala leun-leun mugitu 

behar da, orratzak bere horretan jarraitzen duen bitartean, harik eta 

disoluzioak itxura gardena eta partikula esekirik ez duen arte. Ez 

astindu biala. Xiringarekin biala alderantzikatu eta enbolotik beherantz 

tira egin. Kontuz ibili enboloa guztiz ez bereizteko enboloaren 

tapoiarekin. Akatsez bereiziz gero, bota dosia, esterilitatea galdu egingo 

baita eta beste dosi bat prestatu. Likido guztia xiringan dagoenean, 

kendu orratza bialetik. Estali orratz horia lehen kendutako estalkiarekin 

eta kendu xiringatik. Jarri xiringa gainazal garbi batean. 
 

DOSIA PRESTATZEA 

Kiribildu orratz grisa xiringan eta kendu estalkia. Ez da ezer gertatzen 

aire pixka bat badu. Kantitate handia bada, kendu soberakina. 

 

 

 

 

 
 



 

 

DOSIAREN INJEKZIOA 

Abdomenaren eremua da ohikoa eta hobesten dena. Onena egunero 

gune ezberdina aukeratzea da, eragozpenik ez sortzeko. Injekzio-

eremua ongi garbitu oihaltxo edo kotoi alkoholarekin eta utzi lehortzen. 

Eutsi xiringari arkatz bat balitz bezala, eta sartu orratza toperaino, 45 

eta 90 gradu bitarteko angeluarekin, gutxi gorabehera. Orratza erabat 

sartuta dagoenean, azala askatu eta enboloari astiro bultza egin behar 

zaio, harik eta disoluzio guztia injektatu arte. Atera orratza injektatzeko 

erabili den angelu berari jarraituz. 

  

INJEKZIOAREN ONDOREN 

Bota orratzak eta xiringa, behar diren gomendioen arabera. Ez da inoiz 

orratza berrerabili edo partekatu behar. 

 

 

CETROTIDE® KONTSERBAZIOA  

Cetrotide® jatorrizko bilgarrian gordetzea komeni da, leku seguru batean, eta hozkailuan 2 °C eta 8 °C 

artean gordetzea, izoztu gabe. 

Ireki gabeko produktua hozkailutik kanpo gorde daiteke, gehienez ere 3 hilabetez, 30 °C-ko giro-

tenperaturan. 

Cetrotide®-ek giro-tenperaturan egon behar du injekzioa eman aurretik. Hozkailutik atera behar da ordu 

erdi lehenago, giro-tenperatura lortzeko. 

Ez da Cetrotide® erabili behar gailuan edo enbalajean agertzen den iraungitze-dataren ondoren. Ez da 

Cetrotide® erabili behar ikusten den narriadura-zeinuren bat nabaritzen bada edo bialak pikor zuri bat 

badu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Egina: 2020ko urria        IO-GINEKOLOGIA –URHA-06 
Informazio gehiago nahi baduzu, galdetu artatzen zaituzten profesionalei. 


