
 

ODOL-ATERATZE TERAPEUTIKOA 
 

Zer da odol-ateratzea? 

Odol-bolumen jakin bat ateratzea da, orokorrean 45 cc. Odolean globulu gorri gehiegi, edo ferritina edo 

burdin gehiegi izateagatik ondorioztatutako patologia tratatzeko egiten da.  
Odol-ateratzeak aldian-aldian errepikatu behar dira maiz. Zure beharren arabera, medikuak errepikapen-

pautak ezarriko ditu. 
Zer egin behar dut probarako prestatzeko? 

 Beharrezkoa da ongi gosaltzea. 

 Tentsio arterialerako medikazioa hartzen baduzu, EZ EZAZU HARTU odol-ateratzea egin eta ordubete 
igaro arte. Gainerako ohiko medikazioak har ditzakezu. 

 Odola atera ondoren atseden partziala hartu behar duzu ospitalean, 30 minutuan zehar.  
Non egingo didate proba? 

 Transfusioko Zerbitzuan egingo dizute, AUOko Txagorritxuko egoitzan (beheko solairua). 

 Beharrezkoa da odol-ateratzerako eskaera eta hitzorduaren orria ekartzea. 

 Hitzordua eskatzean, berretsi zure ordutegira egokitzen dela, zehaztutako orduan joan behar baitzara.  

 Joan Transfusioko Zerbitzura zehaztutako egunean eta orduan eta eman odol-ateratzerako eskaera. 

GOGOAN IZAN: hitzorduaren ordenaren arabera eskainiko zaizu arreta.  

Nola egingo didate proba? 

 Odol-ateratzea hasi aurretik, tentsio arteriala eta bihotz-maiztasuna neurtuko dizute eta kontrol 

analitikoa egingo dizute (hatz-ziztadaren bidez). 

 Zain bat kanalizatuko dizute, ahal bada besaurrearen eremuan. Odola ateratzen dizuten bitartean, 
besaulki batean eserita egongo zara besoa luzaturik, eta ukabila irekitzea eta ixtea eskatuko dizute. 

 Odol-ateratzeak 15 minutu irauten du, gutxi gorabehera. 

 Edozein sintoma nabaritzen baduzu, esan erizainari. 

Zer egin behar dut odol-ateratzearen ondoren? 

 Mantendu besoa luzatuta 10 minutuz eta estutu apositua hematomak edo odola ateratzea ekiditeko. 

Ez kendu apositua 2 ordu igaro arte. 

 Odol-ateratzea amaitu ondoren, zure segurtasuna bermatzeko, gurekin geratu behar zara 10 minutuz, 
gutxi gorabehera. 

 Hurrengo 12 orduetan likido asko edatea gomendatzen da (1-2 litro, ura, zukuak...). 

 Ez hartu alkoholdun edaririk eta ez erre hurrengo 2 orduetan. 

 Odol-ateratzearen egunean ez egin bazkari edo afari oparorik. 

 Ahultasuna edo zorabioa sentitzen baduzu eta zutik bazaude, eser zaitez.  

 Gidari profesionala bazara, ezingo duzu lan egin 12 ordu igaro arte. Hirian ibilbide motzeko bidaiak 

egin behar badituzu, ordu erdi itxaron beharko duzu, eta errepidean ibilbide luzeko bidaietarako 
gutxienez 4 ordu. 

 Hurrengo 12 orduetan ekidin esfortzua eskatzen duten edo arriskutsuak diren jarduerak. Ongi 

sentitzen bazara, ordu erdi igaro ondoren lanera itzul zaitezke, baldin eta jarduerak ez badu esfortzua 
eskatzen, ez bada arriskutsua edo ez baduzu ibilbide luzeetan gidatu beharrik. 

 Odol-ateratzearen egunean ekidin jendez gainezka dauden lekuak edo aireztatze gutxi dutenak. 

 Zalantzarik baduzu, galdetu zure medikuari eta/edo erizainari. 
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Informazio gehiago nahi baduzu, galdetu arreta eskaintzen dizuten profesionalei. 


