
2 do 3 godzinInfuzja dożylna zajmuje
od 2 do 3 godzin, ale jej długość
różni się w zależności od dawki
i szybkości podania.

Chociaż immunoglobuliny
wspomagają ochronę przed
drobnoustrojami, mogą również
spowodować, że podczas i po podaniu
może być odczuwalny dyskomfort.
Są to tzw. działania niepożądane.

Przykładowo można odczuwać
ból głowy lub nudności.

Ból głowy Nudności

Ponieważ u osób cierpiących
na zaburzenia funkcjonowania układu
odpornościowego, z czasem ilość
immunoglobulin we krwi
zmniejsza się, konieczne jest ich
regularne podawanie.

Terapię dożylną przyjmuje
się regularnie w szpitalu
i jest ona podawana
przez pielęgniarkę.

Terapia dożylna stosowana
jest zazwyczaj raz
na 3 do 4 tygodni.

Podczas podania immunoglobuliny
drogą dożylną zawsze obecna
jest pielęgniarka.

Igła wprowadzana jest
w żyłę przedramienia.

Immunoglobuliny
dostarczane
są do organizmu
dzięki infuzji.

Immunoglobuliny trafiają bezpośrednio do krwiobiegu,
a stamtąd są transportowane do pozostałej części organizmu.

Immunoglobuliny

Raz na
3 do 4 tygodni
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Osoby cierpiące na choroby układu
odpornościowego, które wynikają
z defektu produkcji przeciwciał,
mogą być leczone immunoglobulinami.

Immunoglobuliny

Wyróżnia się 3 drogi podawania
preparatów immunoglobulin:

podskórna wspomagana hialuronidazą,

podskórna konwencjonalna,

dożylna

W jaki sposób działają
immunoglobuliny

dożylne (IVIG)?

www.madraopieka.pl

IVIG, z ang. intravenous immunoglobulin.
Grafiki akcesoriów i urządzeń do infuzji są przykładowe.

Należy wspólnie z lekarzem prowadzącym i pielęgniarką zdecydować, który sposób podania
będzie dla pacjenta najlepszy.

Niniejszy materiał nie zastępuje profesjonalnej porady medycznej. 
W przypadku jakichkolwiek pytań należy skontaktować się z lekarzem lub pielęgniarką. 
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