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LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM 
 

ELIGARD 22,5 mg 

Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai 

 

 

Leuprorelini acetas 

 

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju. 

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt. 

- Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam. 

- Šīs zāles ir parakstītas Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja 

šiem cilvēkiem ir līdzīgi simptomi. 

- Ja Jūs novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda 

no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu izstāstiet to savam ārstam 

vai farmaceitam. 

 

 

Šajā instrukcijā varat uzzināt: 

 

1. Kas ir ELIGARD un kādam nolūkam to lieto 

2. Pirms ELIGARD lietošanas 

3. Kā lietot ELIGARD 

4. Iespējamās blakusparādības 

5. Kā uzglabāt ELIGARD 

6. Sīkāka informācija 

7. Informācija medicīnas vai veselības aprūpes profesionāļiem 

 

 

1. KAS IR ELIGARD UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO 
 

ELIGARD aktīvā viela pieder tā saucamajiem gonadotropīnu atbrīvojošiem hormoniem. Šīs zāles 

lieto, lai nomāktu noteiktu dzimumhormonu (testosterona) sintēzi. 

 

ELIGARD lieto hormonatkarīga progresējoša priekšdziedzera vēža ārstēšanai pieaugušiem 

vīriešiem. 

 

 

2. PIRMS ELIGARD LIETOŠANAS 
 

Nelietojiet ELIGARD šādos gadījumos 

 

 Ja esat sieviete vai bērns. 

 Ja Jums ir paaugstināta jutība (alerģija) pret aktīvo vielu leiprorelīna acetātu, zālēm ar 

līdzīgu aktivitāti kā dabiskam hormonam gonadotropīnam vai kādu citu ELIGARD sastāvdaļu. 

 Pēc ķirurģiskas sēklinieku izņemšanas vīriešiem ELIGARD neizraisa turpmāku 

testosterona līmeņa pazemināšanos serumā. 

 Kā vienīgo terapiju, ja Jums ir sūdzības par simptomiem, ko izraisa muguras smadzeņu 

kompresija vai mugurkaula audzējs. Šajā gadījumā ELIGARD var lietot tikai kombinācijā ar citām 

priekšdziedzera vēža ārstēšanai paredzētām zālēm. 
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Īpaša piesardzība, lietojot ELIGARD nepieciešama šādos gadījumos 

 

 Ja Jums ir urinācijas traucējumi. Šādā gadījumā pirmo terapijas nedēļu laikā Jums 

nepieciešama īpaša uzraudzība. 

 Ja attīstās muguras smadzeņu kompresija vai urinācijas traucējumi. Gadījumos, kad 

vienlaikus lietotas citas zāles ar līdzīgu darbības mehānismu kā ELIGARD, ziņots par smagiem 

muguras smadzeņu kompresijas gadījumiem un urīnizvadceļu sašaurināšanos starp nierēm un 

urīnpūsli, kas var veicināt paralīzes simptomus. Šādu komplikāciju gadījumā jāuzsāk 

standartterapija. 

 Ja Jums divu nedēļu laikā no ELIGARD lietošanas ir pēkšņas galvassāpes, vemšana, garīgā 

stāvokļa izmaiņas un dažreiz sirdsdarbības traucējumi ar kolapsu, dariet to zināmu ārstam vai 

medicīniskajam personālam. Retos gadījumos ir sastopama tā sauktā hipofīzes apopleksija, par 

kuru nav ziņots saistībā ar CITĀM ZĀLĒM ar ELIGARD līdzīgu darbības mehānismu. 

 Ja Jums ir cukura diabēts (paaugstināts cukura līmenis asinīs). Terapijas laikā nepārtraukti 

jākontrolē Jūsu veselības stāvoklis.  

 Ārstēšana ar ELIGARD var paaugstināt osteoporozes (samazināts kaulu blīvums) izraisītu 

lūzumu risku. 

 Ziņots par depresiju pacientiem, kuri lieto Eligard. Ja Jūs lietojat Eligard un jūtaties nomākts, 

informējiet par to savu ārstu. 

 Ziņots par kardiovaskulāriem traucējumiem pacientiem, kuri lieto līdzīgas zāles kā Eligard, 

par kuriem nav zināms, vai tie ir saistīti ar šīm zālēm. Ja Jūs lietojat Eligard un Jums parādās 

kardiovaskulāru traucējumu pazīmes vai simptomi, informējiet par to savu ārstu. 

 

Komplikācijas ārstēšanas sākumā 

 

Pirmo ārstēšanas nedēļu laikā parasti novēro īslaicīgu vīriešu dzimumhormona testosterona līmeņa 

paaugstināšanos asinīs. Tas var īslaicīgi pasliktināt ar slimību saistītos simptomus un izraisīt 

jaunus simptomus, kas līdz šim nav bijuši. Šādi simptomi parasti ir sāpes kaulos, urinācijas 

traucējumi, spiediens uz muguras smadzenēm vai asiņu izdalīšanās urīnā. Turpinot terapiju, šie 

simptomi parasti mazinās. Ja šie simptomi nemazinās, Jums jāgriežas pie ārsta. 

 

Ja ELIGARD nepalīdz 

 

Daļai pacientu var būt audzēji, kas nav jutīgi pret testosterona līmeņa samazināšanos plazmā. Ja 

Jums ir sajūta, ka ELIGARD iedarbība ir pārāk vāja, pastāstiet par to savam ārstam. 

 

Citu zāļu lietošana 

 

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, 

ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes. 

 

Grūtniecība un zīdīšanas periods 

 

ELIGARD nav paredzēts lietošanai sievietēm. 

 

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana 

 

Ārstēšanas ar ELIGARD laikā var novērot nogurumu, reiboni un redzes traucējumus, kas var būt gan 

blakusparādības, gan pamatslimības izpausmes. Ja Jums ir kāda no šīm blakusparādībām, vadot 

transportlīdzekļus un apkalpojot mehānismus, jāievēro piesardzība. 

 

 

3. KĀ LIETOT ELIGARD 
 

ELIGARD vienmēr jālieto tieši tā, kā ārsts norādījis.  
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Devas 

 

Ja ārsts nav norādījis citādi, ELIGARD 22,5 mg jāievada vienu reizi ik pēc trīs mēnešiem. 

 

Injicētais šķīdums veido aktīvās vielas uzkrājumu audos, no kura 3 mēnešus pastāvīgi izdalās 

aktīvā viela leiprorelīna acetāts. 

 

Papildu testi 

 

Jūsu ārsts kontrolēs atbildes reakciju uz ELIGARD, izmantojot klīniskos rādītājus un nosakot asins 

serumā tā saukto prostatas specifisko antigēnu (PSA). 

 

Lietošanas veids 
 

ELIGARD parasti ievada ārsts vai medmāsa. Viņi arī sagatavos šķīdumu lietošanai (atbilstoši 

norādījumiem 7.apakšpunktā šīs lietošanas instrukcijas beigās Informācija medicīnas vai veselības 

aprūpes profesionāļiem). Ja ievadīšanai piemērotu šķīdumu gatavosiet Jūs pats, lūdzu, 

noskaidrojiet pie sava ārsta detalizētu procedūras instrukciju. 

 

Pēc pagatavošanas ELIGARD ievada zemādas injekcijas veidā (injicējot audos zem ādas). Nekādā 

gadījumā nedrīkst ievadīt intraarteriāli (artērijā) vai intravenozi (vēnā). Tāpat kā citām aktīvām 

vielām, kuras ievada zem ādas, periodiski jāmaina injekcijas vieta. 

 

Ja esat saņēmis ELIGARD vairāk nekā noteikts 

 

Tā kā parasti injekciju veic ārsts vai speciāli apmācīts personāls, pārdozēšana ir praktiski 

neiespējama. 

 

Arī tad, ja tiks ievadīta tikai nepieciešamā deva, ārsts regulāri kontrolēs Jūsu organisma atbildes 

reakciju un, ja nepieciešams, ordinēs papildu terapiju. 

 

Ja esat izlaidis ELIGARD devu 
 

Ja Jums šķiet, ka ELIGARD trīs mēnešu deva ir izlaista, nekavējoties pastāstiet par to savam 

ārstam. 

 

Ja Jūs pārtraucat lietot ELIGARD 
 

Priekšdziedzera terapija ar ELIGARD, kā likums, ir ilgstoša. Tāpēc to nedrīkst pārtraukt arī tad, ja 

vērojama simptomu uzlabošanās vai arī tie izzuduši pavisam. 

 

Priekšlaicīgi pārtraucot terapiju ar ELIGARD, simptomi var pasliktināties.  

 

Nedrīkst priekšlaikus pārtraukt terapiju, iepriekš nekonsultējoties ar ārstu. 

 

Ja Jums ir kādi jautājumi par šī produkta lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam. 

 

 

4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 
 

Tāpat kā citas zāles, ELIGARD var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. 

 

Blakusparādības, kas novērotas ELIGARD lietošanas laikā, galvenokārt attiecināmas uz aktīvās vielas 

leiprorelīna acetāta specifisko iedarbību. Tās galvenokārt izraisa noteiktu hormonu līmeņa 

paaugstināšanās vai pazemināšanās. Visbiežāk minētās blakusparādības ir karstuma viļņi (apmēram 

58% pacientu), slikta dūša, savārgums un nogurums, kā arī pārejošs lokāls kairinājums injekcijas 

vietā. 
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Blakusparādības ārstēšanas sākumā 

 

Uzsākot ārstēšanu ar ELIGARD, dažu pirmo nedēļu laikā var pasliktināties slimības simptomi, jo 

ārstēšanas sākumā asinīs parasti paaugstinās vīrišķā dzimumhormona testosterona līmenis. Tāpēc, lai 

samazinātu iespējamās komplikācijas, ārstēšanas sākumā ārsts Jums var parakstīt atbilstošu anti-

androgēnisku līdzekli (vielu, kas nomāks testosterona iedarbību) (Skatīt arī 2. apakšpunktu Pirms 

ELIGARD lietošanas, komplikācijas terapijas sākumā). 

 

Lokālās blakusparādības 

 

Tipiskas lokālās blakusparādības, kas aprakstītas pēc ELIGARD injekcijas, ir līdzīgas 

blakusparādībām, ko parasti novēro zem ādas injicējamām zālēm. Ļoti bieži novēro vieglu 

dedzināšanas sajūtu uzreiz pēc injekcijas. Bieži pēc injekcijas novēro dzelošas sāpes un sāpes, kā 

arī zilumu injekcijas vietā. Ādas apsārtumu injekcijas vietā novēro reti. Retāk ir sastopams audu 

sabiezējums vai čūlošanās. 

 

Šīs lokālās blakusparādības pēc zemādas injekcijas ir viegli izteiktas un tiek raksturotas kā 

īslaicīgas. Injekciju starplaikā tās neatkārtojas. 

 

Ļoti biežas blakusparādības (iespējamas vairāk nekā 1 no 10 pacientiem) 

 

 Karstuma viļņi 

 Spontāna ādas vai gļotādas asiņošana, ādas apsārtums. 

 Nogurums, ar injekciju saistītas blakusparādības (skatīt arī informāciju par lokālajām 

blakusparādībām augstāk). 

 

Biežas blakusparādības (iespējamas 1 – 10 no 100 pacientiem) 
 

 Nazofaringīts (saaukstēšanās simptomi) 

 Slikta dūša, savārgums, caureja 

 Nieze, svīšana naktī 

 Sāpes locītavās 

 Neregulāra urinācija (arī naktī), apgrūtināta urīna nolaišanas uzsākšana, sāpīga urinēšana, 

samazināts urīnizvadīšanās daudzums. 

 Krūšu dziedzeru jutīgums, krūšu dziedzeru pietūkums, sēklinieku samazināšanās, sāpes 

sēkliniekos, neauglība 

 Drebuļi (trīce ar drudzi), nespēks 

 Paildzināts asiņošanas laiks, asins sastāva rādītāju izmaiņas 

 

Retākas blakusparādības (iespējamas 1 - 10 no 1000 pacientiem) 
 

 Urīnceļu infekcija, lokāla ādas infekcija 

 Cukura diabēta pasliktināšanās 

 Neparasti sapņi, depresija, samazināta dzimumtieksme 

 Reibonis, galvassāpes, ādas jutības traucējumi, bezmiegs, garšas traucējumi, ožas 

traucējumi. 

 Hipertensija (paaugstināts asinsspiediens), hipotensija (pazemināts asinsspiediens) 

 Elpas trūkums 

 Aizcietējums, sausa mute, dispepsija (gremošanas traucējumi ar pilnuma sajūtu vēderā, sāpes 

vēderā, atraugas, slikta dūša, vemšana, dedzināšana kuņģī), vemšana 

 Roku svīšana, pastiprināta svīšana 

 Muguras sāpes, muskuļu krampji 

 Hematūrija (asinis urīnā) 

 Urīnpūšļa spazmas, biežāka nepieciešamība nolaist urīnu, apgrūtināta urīna nolaišana 
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 Vīriešu krūšu dziedzeru palielināšanās, impotence. 

 Letarģija (miegainība), sāpes, drudzis 

 Svara palielināšanās 

 

Retas blakusparādības (iespējamas 1 - 10 no 10 000 pacientiem) 
 

 Patoloģiskas patvaļīgas kustības 

 Pēkšņs samaņas zudums, ģībonis. 

 Vēdera pūšanās, atraugāšanās 

 Matu izkrišana, izsitumi (pūtītes) uz ādas 

 Sāpes krūšu dziedzeros 

 Čūlas injekcijas vietā 

 

Ļoti retas blakusparādības (iespējamas mazāk nekā 1 no 10 000 pacientiem) 

 

 Nekroze injekcijas vietā 

 

Citas blakusparādības 

 

Citas ar ELIGARD aktīvās vielas leiprorelīna lietošanu saistītās blakusparādības, kas aprakstītas 

literatūrā, ir: tūska (šķidruma uzkrāšanās audos, ko novēro kā roku un kāju pietūkumu), plaušu 

embolija (kā rezultātā parādās simptomi – elpas trūkums, apgrūtināta elpošana un sāpes krūtīs), 

sirdsklauves (Jūs sajūtat savus sirdspukstus), muskuļu vājums, drebuļi, izsitumi, atmiņas traucējumi un 

redzes traucējumi. Ilgstoši lietojot ELIGARD, var novērot progresējošu kaulu blīvuma samazināšanos 

(osteoporozi).  Osteoporoze palielina lūzumu risku. 

 

Ja Jūs novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no 

minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu izstāstiet to savam ārstam vai 

farmaceitam. 

 

Ziņošana par blakusparādībām 

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz 

iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām 

arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā15, Rīgā, LV 1003.  

Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv  

 

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu 

drošumu. 

 

 

 

5. KĀ UZGLABĀT ELIGARD 
 

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā. 

 

Nelietot pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz ārējā iepakojuma. 

 

Norādījumi uzglabāšanai 

 

Uzglabāt ledusskapī (2
o
C – 8

o
C). 

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma. 

 

Pēc paplāšu iepakojuma atvēršanas, zāles nekavējoties jāsagatavo lietošanai. Tikai vienreizējai 

lietošanai. 

 

Norādījumi par neizlietotā vai lietošanai nederīgā ELIGARD iepakojuma iznīcināšanu 

http://www.zva.gov.lv/
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Zāles nedrīkst izmest kopā ar saimniecības atkritumiem vai kanalizācijā. Vaicājiet farmaceitam par 

nevajadzīgo zāļu likvidēšanu. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi. 

 

6. SĪKĀKA INFORMĀCIJA 

 

Ko ELIGARD satur 

 

Aktīvā viela ir leiprorelīna acetāts. 

1 pilnšļirce (B šļirce) satur 22,5 mg leiprorelīna acetāta.  

 

Citas sastāvdaļas pilnšļircē ar injekciju šķīdumu (A šļircē) ir poli(DL-pienskābe-glikolskābe) 

(75:25) un N-metil-2-pirolidons. 

 

ELIGARD ārējais izskats un iepakojums 

 

ELIGARD ir pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai. 

 

ELIGARD 22,5mg ir pieejams šādos iepakojumos 

 Termoplastiskas paplātes iepakojums sastāv no divām termoplastiskām paplātēm, kas ievietotas 

kartona kastītē. Vienā paplātē ir A pilnšļirce, garais virzuļa kātiņš B šļircei un maisiņš ar 

adsorbentu. Otrajā paplātē ir B pilnšļirce, sterila 20. kalibra adata un maisiņš ar adsorbentu. 

 

 Iesaiņojuma komplektā ir 2 x 2 pilnšļirces (1 x A šļirce; 1 x B šļirce). 

 

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami. 

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks  

 

Astellas Pharma a/s 

Kajakvej 2 

2770 Kastrup 

Dānija 

 

Ražotājs 

Astellas Pharma Europe B.V.  

Sylviusweg 62  

2333 BE Leiden  

Nīderlande 

 

Šīs zāles Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīs ir reģistrētas ar šādiem 

nosaukumiem: 

Austrija:  Eligard Depot 22,5 mg 

Beļģija:  Depo-Eligard 22,5 mg 

Bulgārija:  Eligard 22,5 mg 

Kipra:   Eligard 

Čehija:  Eligard 22,5 mg 

Dānija:  Eligard 

Igaunija:  Eligard 

Somija:  Eligard 

Francija:  Eligard 22,5 mg 

Vācija:  Eligard 22,5 mg 

Ungārija:  Eligard 22,5 mg 

Islande:  Eligard 

Īrija:   Eligard 22,5 mg 

Itālija:  Eligard 

Latvija:  Eligard 22,5mg 
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Lietuva:  Eligard 22,5 mg 

Luksemburga: Depo-Eligard 22,5 mg 

Nīderlande:  Eligard 22,5 mg 

Norvēģija:  Eligard 

Polija:  Eligard 22,5 mg 

Portugāle:  Eligard 22,5mg 

Rumānija:  Eligard 22,5 mg 

Slovākija:  Eligard 22,5 mg 

Slovēnija:  Eligard 22,5 mg 

Spānija:  Eligard Trimestral 22.5 mg 

Zviedrija:  Eligard 

 

 

Šī lietošanas instrukcija akceptēta 08/2014. 
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7. Informācija medicīnas vai veselības aprūpes profesionāļiem 

 

Ļaujiet zālēm sasilt līdz istabas temperatūrai.  

Vispirms sagatavojiet pacientu injekcijai, bet pēc tam atbilstoši šeit dotajiem norādījumiem 

sagatavojiet zāles. 

 

1. Atveriet abas paplātes (noplēsiet foliju no stūra ar nelielu pūslīti) un novietojiet tā saturu uz tīras 

virsmas (divas paplātes ar A šļirci (1.1 attēls) un B šļirci (1.2 attēls)). Izmetiet adsorbenta maisiņus.  
 

 
 

2. Izvelciet, bet neskrūvējiet no B šļirces zilo īsā virzuļa kātiņu kopā ar tam pievienoto pelēko 

aizbāzni un izmetiet. (2. attēls). Nemēģiniet samaisīt zāles, kamēr nav izņemti abi aizbāžņi. 

 

  
 

3. Viegli ieskrūvējiet B šļirces balto virzuļa kātiņu B šļircē atlikušajā pelēkajā aizbāznī (3. attēls). 

 

 
 

4.  Noņemiet pelēko gumijas vāciņu no B šļirces un nolieciet šļirci (4. attēls). 

 

 
 

5. Turiet A šļirci vertikāli, lai no tās neizplūstu šķidrums, un noskrūvējiet A šļirces caurspīdīgo vāciņu 

(5. attēls). 
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6. Savienojiet abas šļirces, iespiežot un iegriežot B šļirci A šļircē līdz stabilai fiksācijai (6.a un 6.b 

attēls). Nepievelciet pārāk stingri. 

 

 
 

7. Apgrieziet savienotās šļirces otrādi un, kamēr injicējat A šļircē esošo šķidrumu B šļircē, kurā ir 

pulveris (leiprorelīna acetāts), aizvien turiet šļirces vertikāli – B šļirci apakšā (7. attēls). 
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8. Kārtīgi samaisiet zāles, viegli spiežot abu šļirču saturu uz priekšu un atpakaļ starp abām šļircēm 

(kopumā 60 reizes, kas aizņem aptuveni 60 sekundes) horizontālā virzienā, lai iegūtu homogēnu, 

viskozu šķīdumu (8. attēls). Nelieciet šļirču sistēmu (lūgums ņemt vērā, kas tas var izraisīt noplūdi, jo 

tā var notikt daļēja šļirču atskrūvēšanās). 

 

 
 

Pēc pilnīgas samaisīšanas viskozā šķīduma krāsa būs diapazonā no bezkrāsainas līdz baltai vai 

gaiši dzeltenai (iespējama balta līdz gaiši dzeltena nokrāsa). 

 

Uzmanību! Pēc sajaukšanas nekavējoties veiciet nākamo darbību, jo zāles laika gaitā kļūst 

aizvien viskozākas. Neglabājiet samaisītās zāles ledusskapī. 

 

Lūgums ievērot: zāles jāsamaisa aprakstītajā veidā; kratot zāles NEVAR pienācīgi samaisīt. 

 

9. Turiet šļirces vertikāli – B šļirci apakšā. Šļircēm jābūt stabili savienotām. Ievelciet visas samaisītās 

zāles B šļircē (īsajā, platajā šļircē), nospiežot uz leju A šļirces virzuli un nedaudz atvelkot B šļirces 

virzuli (9. attēls). 

 

 
 

10. Noskrūvējiet A šļirci, aizvien turpinot spiest uz A šļirces virzuļa (10. attēls). Pārliecinieties, vai 

zāles nelīst ārā, jo tad adata pēc piestiprināšanas nebūs stabili fiksēta. 

 

Lūgums ievērot: zāles var saturēt vienu lielu vai dažus mazus gaisa burbuļus – tas ir pieņemami. 

Lūdzu, neizvadiet gaisa burbuļus no B šļirces šajā posmā, jo var tikt izvadītas arī zāles! 
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11. Turiet B šļirci vertikāli. Atveriet drošības adatas iepakojumu, pavelkot atpakaļ papīra mēlīti, un 

izņemiet drošības adatu. Piestipriniet drošības adatu B šļircei, turot šļirci un griežot adatu pulksteņa 

rādītāja virzienā, lai pilnībā fiksētu adatu (11. attēls). Nepievelciet pārāk stingri. 

 

 
 

12. Pirms lietošanas noņemiet adatas aizsargvāciņu (12. attēls). 

Uzmanību! Nedarbiniet drošības adatas mehānismu pirms zāļu ievadīšanas. 
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13. Pirms zāļu ievadīšanas izvadiet lielos gaisa burbuļus no B šļirces. Ievadiet zāles zemādā. Lūdzu, 

pārliecinieties, vai tiek injicētas viss B šļircē esošais zāļu daudzums. 

 

14. Pēc injekcijas noslēdziet drošības pārsegu, izmantojot kādu no tālāk minētajām aktivizācijas 

metodēm. 

 

1. Noslēgšana uz gludas virsmas 

 

Piespiediet drošības pārsegu ar sviras pusi uz leju pret gludu virsmu (14.1a un b attēls), lai pārsegtu 

adatu un noslēgtu pārsegu. 

Par noslēgšanos liecina dzirdams un sajūtams klikšķis. Noslēgtā pozīcijā adatas gals ir pilnībā pārklāts 

(14.1b attēls). 

 

 
 

2. Noslēgšana ar īkšķi 

 

Novietojiet īkšķi uz sviras, virziet drošības pārsegu virzienā uz adatas galu (14.2a un b attēls), lai 

pārsegtu adatu un noslēgtu pārsegu. 

Par noslēgšanos liecina dzirdams un sajūtams klikšķis. Noslēgtā pozīcijā adatas gals ir pilnībā pārklāts 

(14.2b attēls). 
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15. Kad drošības pārsegs ir noslēgts, nekavējoties izmetiet adatu un šļirci apstiprinātā, asiem 

priekšmetiem paredzētā tvertnē. 

 


