
 

 

PERGOVERIS® -EZ AURREZ KARGATUTAKO LUMA ERABILTZEKO GIDA 
 

HONAKO HAU DAUKA: 

1. Estalkia 

2. Konektorea 

3. Gordailua 

4. Enboloa 

5. Dosifikazio-leihoa 

6. Dosifikagailua 

7. Orratz-babeslea 

8. Orratz erauzgarria 

9. Orratzaren kanpoko zorroa 

10. Erlaitz zabalgarria 

11. Oihaltxoak alkoholarekin 

 

ORRATZA EGOKITU 

Prozesua hasi aurretik, eskuak urarekin eta xaboiarekin garbitu behar 

dira. Kendu estalkia, eta egiaztatu gordailuko sendagaia gardena dela 

eta ez duela partikularik.  

 

AGINDUTAKO DOSIA EZARRI  

Biratu dosifikagailua erlojuaren orratzen noranzkoan, dosifikazio-

leihoan nahi den dosia agertu arte. Nahi den dosia gainditzen bada, 

biratu dosifikagailua erlojuaren orratzen kontrako noranzkoan, dosi 

egokia hautatzeko. Egiaztatu beti agindutako dosia injektatu aurretik. 

 

 

DOSIAREN INJEKZIOA 
 

Onena egunero gune ezberdina aukeratzea da, eragozpenik ez sortzeko. 

Garbitu ondo azala eta injekzio-eremua eskuoihal edo kotoi 

alkoholarekin eta utzi lehortzen. Sartu, poliki-poliki, orratza azalean, 

osorik eta 90 graduko angeluan. Sakatu dosifikagailua leun-leun 

amaieraraino, eta eduki sakatuta gutxienez 5 segundoz. Dosifikazio-

leihoa “0” bihurtuko da. Atera orratza azaletik dosifikagailua sakatuta 

edukitzen den bitartean. 

  



 

 

INJEKZIOAREN ONDOREN 
 

Egiaztatu dosifikazio-leihoak erakusten duen zenbakia “0” dela, 

agindutako dosia osorik injektatu dela jakiteko. Dosifikazio-leihoan 

agertzen den zenbakia “0” baino handiagoa bada, luma soluziorik gabe 

geratu dela eta ez dela dosi osoa eman esan nahi du. Agertzen den 

zenbakia injektatzeko falta den Pergoveris® kantitatea da. Horretarako, 

aurrez kargatutako beste luma bat erabili beharko da. Orratza injekzio 

bakoitzaren ondoren atera behar da. Jarri orratzaren kanpoko zorroa 

gainazal lau batean. Lumari esku batekin eutsiz, sartu orratza kanpoko 

zorroan. Bultza orratza gainazal sendo baten kontra, “klik” entzun arte. 

Eutsi orratzaren kanpoko zorroari eta askatu orratza erlojuaren orratzen 

kontrako noranzkoan. Ez da inoiz orratza berrerabili edo partekatu 

behar. 

 

 

PERGOVERIS®-EZ AURREZ KARGATUTAKO LUMAREN KONTSERBAZIOA  
 

PERGOVERIS® luma jatorrizko bilgarrian gordetzea komeni da, leku seguruan, eta hozkailuan 2 °C eta 

8 °C artean gordetzea, izoztu gabe. 

Ireki ondoren, gehienez ere 3 hilabetez gorde daiteke hozkailutik kanpo giro-tenperaturan (25 °C). Ez da 

erabili behar luman 3 hilabete igaro ondoren geratzen den medikazio-soberakinik. Sobratzen den 

edozein botika baztertu egin behar da. 

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

Iraungitze data hilabete honetako azken egunari dagokio. 

Ez da Pergoveris® erabili behar ikusteko moduko narriadura-zeinuren bat nabaritzen bada, likidoak 

partikulak baditu edo gardena ez bada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Egina: 2020ko urria       OI-GINEKOLOGIA –URHA-07 
Informazio gehiago nahi baduzu, galdetu artatzen zaituzten profesionalei. 


