
HOGYAN KELL ALKALMAZNI A MERIONAL 75 NE POR ÉS OLDÓSZER 

INJEKCIÓHOZ KÉSZÍTMÉNYT? 

 

A Merional 75 NE üvegében található port az oldószerrel fel kell oldani és az injekciót a bőr 

alá, vagy az izomba befecskendezni. Izomba történő beadást csak orvos vagy nővér végezhet. 

A Merionalt Ön is beadhatja a bőre alá! Amennyiben öninjekciózás mellett dönt, azt csak 

részletes tájékoztatás és oktatás után végezze el, betartva a kezelőorvos utasításait! 

 

Fontos, hogy az injekció elkészítését a lehető legtisztább körülmények között végezze! 

Minden esetben mosson kezet! Keressen egy tiszta helyet és készítsen elő mindent, amire 

szüksége van: 

1. Merional 75 NE üveg(ek) 

2. Oldószerampullák (tiszta, áttetsző folyadék) 

3. Egy fecskendő 

4. Egy nagyméretű injekciós tű a feloldáshoz 

5. Egy vékony injekciós tű a bőr alá történő beadáshoz 

6. Törlőkendő 

7. A használt tűk tárolására alkalmas doboz 

Az injekció elkészítésének módja: 

1. Minden üveg 75 NE Merional-t tartalmaz. 

2. Minden oldószerampulla 1 ml fiziológiás oldatot tartalmaz. 

3. Törje le az oldószerampulla felső részét. A vastag tűt helyezze fel a fecskendőre és szívja 

fel az összes folyadékot az ampullából. 

4. Enyhén felfelé nyomva távolítsa el a gyógyszeres üveg tetején lévő színes műanyag fedelet. 

5. Szúrja át a fedél alatt lévő gumidugót az oldószeres tűvel, és finoman fecskendezze az 

összes oldószert az üvegbe. Ajánlott a gumidugót a középső részén átszúrni. 

6. Finoman forgassa meg az üveget, amíg a benne lévő por teljesen feloldódik. Ne rázza 

erősen az üveget, mert így a folyadék habosodhat. Fontos, hogy az üvegben lévő teljes 

gyógyszermennyiséget feloldja (a gumidugó körül is). 

7. Az üvegből lassan szívja fel a fecskendőbe az összes folyadékot. 

A feloldott gyógyszer nem adható be, ha a folyadékban szemcsék láthatók, vagy az nem 

teljesen áttetsző. 

Amennyiben egynél több adagot kell feloldania, az első üvegből felszívott gyógyszer-oldatot 

fecskendezze be a következő üvegbe és így tovább. 

Egy ml oldószerrel ilyen módon legfeljebb 5 üveg Merional 75 NE-t tud feloldani. 

- Ha egynél több Merional 75 NE-t old fel a fent leírt módon 1 ml oldószerrel az oldást 

óvatosan, és lassan végezze, hogy a habosodást elkerülje. 

- A feloldott gyógyszer felszívását a fecskendőbe ugyanazzal a tűvel végezze. 

- Vegye le a nagyméretű tűt a fecskendőről és helyezze fel a finomabb, beadásra szolgáló 

injekciós tűt. A fecskendőben lévő buborékokat a következőképpen tudja eltávolítani: a 

fecskendőt a tűvel felfelé tartva finoman kocogtassa meg, így a buborékok a fecskendő felső 

részében gyűlnek össze. A dugattyút finoman tolja befelé, amíg a buborékok el nem távoznak. 

Ne adja be az injekciót, ha fel nem oldott szemcséket lát a fecskendőben! 

- A gyógyszer feloldása után azt azonnal be kell adni. Amennyiben öninjekciózást végez, az 

orvos utasításainak megfelelően a kiválasztott területen adja be az injekciót a bőr alá. 

- Miután kihúzta a tűt, az injekció helyére tegyen tiszta törlőkendőt. 



- Az injekciós tűkre tegye vissza a kupakjukat és helyezze a tűk tárolására szolgáló dobozba a 

fecskendővel és a használt ampullákkal együtt. 

- A feloldott gyógyszert azonnal be kell adni. 

A Merional 75 NE por és oldószer injekcióhoz készítmény adagolását egyedileg kell 

beállítani. Kezelőorvosa elmondta Önnek, milyen mennyiségben és mikor kell alkalmazni a 

Merional 75 NE por és oldószer injekcióhoz készítményt. Amennyiben nem biztos a 

szükséges gyógyszer mennyiségében, kérdezze meg kezelőorvosát! 

A Merional 75 NE por és oldószer injekcióhoz készítményt izomszövetbe (csak orvos vagy 

nővér) vagy bőr alá (öninjekciózás) lehet beadni. 


