
KLINIKA ZA GINEKOLOGIJO IN PERINATOLOGIJO
Oddelek za reproduktivno medicino in ginekološko endokrinologijo

NAVODILO ZA SAMOAPLIKACIJO DIPHERELINE  AMPUL 
0,1 mg

DIPHERELINE JE V OBLIKI PRAŠKA  (VIALA) IN RAZTOPINE.

ZAČETEK UPORABE 

Pričetek uporabe kot  je določeno na navodilu za pripravo ciklusa.  Ne prekine se do 
STOP injekcije oziroma kot predpiše zdravnik.

ZA KAJ SE UPORABLJA ?

Uporablja  se  za  zdravljenje  ženske  neplodnosti  in  se  kombinira  z  drugimi  hormoni 
(gonadotropini) v postopku izventelesne oploditve (IVF).

KAKO UPORABLJAMO ZDRAVILO ?

a) odmerjanje

1 prah (viala) + 1 raztopina 1x dnevno, vedno ob istem času.
Zdravilo, brizgalke, igle dobite pri nas v ambulanti.
Alkohol za razkuževanje, gobice lahko nabavite v lekarni.
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b ) priprava zdravila

• umijte si roke,
• na čisti površini si pripravite vse kar potrebujete za injiciranje : 

1 prah  (steklenička), raztopino (ampula), 1 brizgalko, iglo za pripravo zdravila 
(rdeča) in iglo za injiciranje (rjava), 3 gobice navlažene z alkoholom, posodo za 
ostre predmete.

• vzemite raztopino ( rahlo krcnite vrh ampule, da vsa tekočina steče v spodnji del 
ampule);

• nato prelomite vrat ampule (barvna oznaka);
• vzemite brizgalko(ne dotikajte se ožjega dela);
• vzemite iglo (rdečo), ne odstranite zaščitnega pokrova ter jo pritrdite na 

brizgalko;
• odstranite zaščitni pokrovček z viale (gumijasti zamašek očistite z alkoholno 

blazinico);
• iglo, ki je na brizgalki vstavite v tekočino in izvlecite vso vsebino v brizgalko;
• potisnite iglo v sredino gumijastega zamaška in iztisnite vso tekočino v vialo, 

nato večkrat premešajte, da se prah raztopi;
• povlecite celotno vsebino iz viale v brizgalko, da jo popolnoma izpraznite;
• zamenjajte roza iglo z rjavo (za injiciranje) in iztisnite zrak in zračne mehurčke.

c) injiciranje
• obrišite izbrano mesto z dvema alkoholnima blazinicama;
• z eno roko naredite kožno gubo, z drugo roko pa injicirajte zdravilo pod kožo 

pod kotom od 45 - 90°;
• injekcijo si dajte v spodnji del trebuha (pod popkom);
• po uporabi brizgalko in stekleničko zavržite v smeti, igli zaščitite s pokrovčkom 

in ju shranite v posodico za ostre predmete le to pa ob naslednji ultrazvočni 
kontroli prinesite nazaj v delitev terapije.

SHRANJEVANJE

Zdravilo shranjujte pri sobni temperaturi do 25°C.
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