
 

 

PRESTATZEA ETA EMATEA: BEMFOLA ® BIDEZ OBULUTEGIA 

ESTIMULATZEKO TRATAMENDUA  
 

NOLA ERABILI BEMFOLAZKO AURREZ KARGATUTAKO LUMA 

- Aurrez kargatutako luma erabiltzen hasi aurretik, irakurri lehenengo jarraibide hauek 

osorik.  

- Luma hau zure erabilera pertsonalerako baino ez da, ez utzi beste inori erabiltzen. 

- Dosiaren adierazlean agertzen diren zenbakiak nazioarteko unitateetan edo IUetan 

neurtuta daude. Zure medikuak esango zizun zenbat UI injektatu behar duzun 

egunero. 

- Zure medikuak/botikariak esango dizu zenbat Bemfola® luma erabili behar dituzun 

zure tratamendu-ziklo osorako. 

- Jarri ezazu injekzioa egunero ordu berean, gutxi gorabehera. 

AURREZ KARGATUTAKO LUMA ERABILTZEN HASI AURRETIK  

 Garbitu eskuak: garrantzitsua da luma prestatzeko erabiltzen dituzun eskuak eta 

objektuak ahalik eta garbien egotea. 

 Bilatu leku garbi bat: leku egokia mahai edo gainazal garbia da. 

INJEKZIORAKO PRECARGAD LUMA PRESTATZEA  

Zure lumaren zatiak  

 

Jarri injekzioa ordu berean egunero. Atera 

luma hozkailutik 5-10 minutu erabili aurretik. 

Oharra: egiaztatu sendagaia ez dagoela 

izoztuta. 

 



 

 

Kendu mihia orratzetik. 

 
Eutsi lumari bi aldeetatik eta jarri orratza zure 

lekuan klik egin arte. Ez biratu. Klik bat 

entzungo duzu ondo finkatuta dagoenean. 

Kontuz: ez sakatu dosifikazio-botoia orratza 

jarrita dagoen bitartean. 

 

  

 

Kendu kanpoko kaputxoia orratzetik. 

Gorde, injekzioaren ondoren beharko duzu. 

Kendu orratzaren barruko kaputxoia. 

 
DOSIA FINKATZEA  

EUTS iezaiozu lumari orratza gorantz 

geratzeko moduan. Hatzarekin leunki kolpatu 

luma, aire-burbuila handienak gorantz 

igotzeko, halakorik bada. 

 
 

Oraindik ere luma bertikalean dagoela, sakatu 

dosia doitzeko botoia, harik eta gezi 

txikiarekin aktibatzeko barra desagertu arte. 

Klik bat entzun eta likido pixka bat aterako da 

(normala da). Orain, luma prest dago dosia 

ezartzeko. 

Likidorik ateratzen ez bada, ez erabili luma. 

 

 

 

 

 



 

 

Biratu dosia doitzeko botoia agindutako dosia 

bistaratze-leihoan agertu arte. 

.Kontuz: ez egin presio gehiago dosia doitzeko 

botoia, une honetan. 

 

DOSIA INJEKTATZEA  

Orain prest dago injekzioa berehala aplikatzeko: zure medikuak edo erizainak esango zizun 

non jarri behar duzun injekzioa (adibidez, sabelean, izterraren aurreko aldean). 

Larruazalaren narritadura ahalik eta txikiena izan dadin, aukeratu egunero injekzio-leku 

bat. 

Injekzio-gunea gasa edo kotoi alkoholdun 

batez garbitu, mugimendu zirkularra eginez. 

 

Atximur txiki bat egin injekzio-eremuko 

larruazalari. Eutsi lumari angelu zuzen bat 

osatuz, gutxi gorabehera, eta sartu orratza 

erabat mugimendu konstante batekin. 

Kontuz: ez sakatu dosia doitzeko botoia 

orratza txertatzen duzun bitartean. 
 

Dosia doitzeko botoia astiro eta etengabe 

sakatzen du topea egin arte, eta dosi-barra 

desagertu arte. 

Ez kendu orratza berehala, itxaron 5 segundo 

orratza atera aurretik. Orratza kendu ondoren: 

garbitu azala gasa edo kotoi batekin 

alkoholarekin, mugimendu zirkularra eginez. 

 

 

 
 



 

 

INJEKZIOAREN ONDOREN 

Jarri kontu handiz orratzaren kanpoko 

kaputxoia. 

 
 

Bota bilgarria, orratzaren barruko txanoa, 

mihia, alkoholez bustitako gasa eta etxeko 

zaborretan erabiltzeko jarraibideak. Ez bota 

botikarik harraskatik, komunetik edo etxeko 

zaborretatik. Erabilitako luma objektu 

zorrotzentzako edukiontzi batean bota eta 

farmaziara itzuli behar da, behar bezala 

ezabatzeko. Galdetu zure farmazialariari nola 

bota behar ez dituzun botikak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Osatua: 2021eko Urria        IO-GINEKOLOGIA –LGUU-13 
Informazio gehiago nahi baduzu, galdetu arreta ematen dizuten profesionalei. 


