
Carregando microesferas com  
doxorrubicina liofilizada 

50 mg

75 mg

150 mg

Uma referência passo a passo                          
para médicos

20 mL

D2
50 mg

Levante a tampa do frasco de 
microesferas HepaSphere para 
a posição vertical, tomando 
cuidado para NÃO remover a 
tampa ou o anel de retenção de 
metal dos frascos.

1 Role o frasco 
de microesferas 
HepaSphere 
várias vezes 
para dispersar as 
microesferas.

2

Usando uma seringa de 30 mL com 
uma agulha 20G, reconstitua um 
frasco de    50 mg de doxorrubicina 
com 20 mL cloreto de sódio 0,9% 
sem perservativos.

NÃO USE ÁGUA ESTÉRIL

20 mL
3

D1
Usando uma nova seringa 
de 20 mL com uma nova 
agulha 20G, aspire 10 mL de 
doxorrubicina (D1) para a 
seringa.

10 mL

25 mg

Usando uma nova agulha 20G na seringa de 20 mL, injete todo 
o conteúdo (10 mL) no frasco de microesferas HepaSphere. 
Isto resulta em 25 mg de doxorubicina adicionada ao frasco. 
Observação: pode haver vácuo no frasco de microesferas 
HepaSphere. Gire inverta o frasco de HepaSphere Microspheres 
para trás e para frente de 5 a 10 vezes de modo que o líquido 
entre em contato com a rolha cinza da seringa. Inverta a 
cada poucos minutos para continuar a misturar as esferas à 
doxorrubicina. Deixe o frasco descansar por 10 minutos.

10 mL

25 mg

6 20 mL

50 mg

Usando uma nova seringa de 
30 mL com uma nova agulha 
20G, aspire todo o conteúdo 
do segundo frasco de 
doxorrubicina (20 mL) (D2).

7

Após 10 minutos do Passo 5, usando uma nova agulha 20G, 
aspire todo o conteúdo do frasco de microesferas HepaSphere 
(10 mL) para a seringa do Passo 7. Isto resulta em um total de 
75 mg de doxorrubicina em 30 mL de fluido. (Não tente aspirar 
todas as esferas.) Agite gentilmente a seringa para misturar 
completamente e dispensar o conteúdo.  Remova a agulha e 
tampe a seringa. Anote a hora e espere 60 minutos para otimizar 
a absorção da doxorrubicina para as esferas. Agite a cada poucos 
minutos durante o carregamento.

75 mg

30 mL

Espere 10 min.

Espere 60 min.

Suprimentos
•  2 frascos de 50 mg de doxorrubicina lioilizada •   1 frasco de microesferas HepaSphere •   6 agulhas 20G ou maiores  (de preferência 18G)
•  3 seringas de 30 mL ou maiores       •   4 frascos de 10 mL cloreto de sódio       •  1 seringas de 20 mL
•  1 tampa de seringa       0,9% sem preservativos para injeção
                        - NÃO USE ÁGUA ESTÉRIL

50 mg

4 5

Usando uma seringa nova de 
30 mL e uma nova agulha 20G, 
reconstitua um segundo frasco de 
50 mg de doxorrubicina com 20 
mL de cloreto de sódio 0,9% sem 
preservativo.

NÃO USE ÁGUA ESTÉRIL

8

Prepare em Fluxo Laminar

75 mg  
em 1 frasco
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D3 + 
FRASCO 2

Suprimentos
•  1 frasco de 50 mg de doxorrubicina liofilizada •    1 frasco de microesferas HepaSphere •  4 agulhas 20G ou maiores (de preferência 18G) 
•  2 seringas de 30 mL ou maiores        •    2 frascos de 10 mL de cloreto de sódio
•  1 tampa de seringa        0,9% sem preservativo para injeção - NÃO USE ÁGUA ESTÉRIL

Usando uma nova agulha 20G, 
injete 10 mL de doxorrubicina do 
Passo 4 no frasco de microesferas 
HepaSphere. Observação: 
pode haver vácuo no frasco de 
microesferas HepaSphere.

Usando uma nova seringa de 30 mL 
com uma nova agulha 20G, aspire 20 
mL (todo o conteúdo) do frasco de 
doxorrubicina (50 mg) preparado no 
Passo 3.

Role o frasco de microesferas 
HepaSphere várias vezes para 
dispersar as microesferas.

Levante a tampa do frasco de 
microesferas HepaSphere para a 
posição vertical, tomando cuidado 
para NÃO remover a tampa ou o anel 
de retenção de metal do frasco.

Prepare em Fluxo laminar

Após os 10 minutos do Passo 6, usando 
uma nova agulha 20G, aspire todo o 
conteúdo do frasco de microesferas 
HepaSphere para uma seringa de 30 mL 
contendo o restante da doxorrubicina 
(25 mg/10 mL) preparada no Passo 4. 
Isto resulta em um total de 50 mg de 
doxorrubicina em 20 mL de fluido.  (Não 
tente aspirar todas as esferas).  Agite 
gentilmente a seringa para misturar 
completamente e dispersar o conteúdo.

Remova a agulha e tampe 
a seringa. Anote a hora 
e espere 60 minutos 
para otimizar a absorção 
da doxorrubicina para 
as esferas. Agite a cada 
poucos minutos durante o 
carregamento.

10 mL

50 mg  
em 1 frasco

Usando uma seringa de 30 mL e uma agulha 20G, 
reconstitua o frasco de 50 mg de doxorrubicina 
com 20 mL de cloreto de sódio 0,9% sem 
preservativo. NÃO USE ÁGUA ESTÉRIL.

20 mL

50 mg

Espere 10 min.

Espere 60 min.

Prepare em Fluxo Laminar

Levante a tampa de dois frascos 
de microesferas HepaSphere 
para a posição vertical, tomando 
cuidado para NÃO remover a 
tampa ou o anel de retenção de 
metal dos frascos.

Role os frascos 
de microesferas 
HepaSphere várias 
vezes para dispersar 
as microesferas.

1 2

Usando uma seringa de 
30 mL com uma agulha 
20G, reconstitua um frasco 
de 50 mg de doxorrubicina 
com 20 mL cloreto de sódio 
0,9% sem perservativos.

NÃO USE ÁGUA 
ESTÉRIL

20 mL

10 mL

25 mg

Usando uma nova agulha 20G em uma seringa de 20 mL, 
injete todo o conteúdo de uma seringa (10 mL) em cada 
um dos frascos de microesferas HepaSphere. Isto resulta 
em 25 mg de doxorrubicina em cada um dos dois frascos 
de microesferas HepaSphere. Observação: Pode haver 
vácuo no frasco de microesferas HepaSphere.                                                 

Gire e inverta os frascos de microesferas HepaSphere 
para frente e para trás, de modo que o líquido entre em 
contaro com a rolha cinza.

Inverta e movimente a cada poucos minutos para 
continuar a misturar as esferas à doxorrubicina.

10 mL

25 mg

Usando duas novas seringas 
de 20 mL e novas agulhas 20G, 
aspire 10 mL de doxorrubicina 
(de D1) em cada uma das duas 
seringas de 20 mL.

10 mL

25 mg
FRASCO 1

FRASCO 2

3a

3b 3c

Passo 3

Espere 10 min.

D1 10 mL

25 mg

Passos 1 & 2

50 mg

Suprimentos
 • 3 frascos de doxorrubicina de 50 mg liofilizada.

 • 2 frascos de microesferas HepaSphere

 • 11 agulhas 20G ou maiores (de preferência 18G)

 • 2 seringas de 20 mL ou maiores

 • 5 seringas de 30 mL ou maiores

 •  6 frascos de 10 mL de cloreto de sódio  
0,9% sem preservativo para injeção - NÃO USE ÁGUA ESTÉRIL

 • 2 tampas de seringas

20 mL

20 mL

20 mL

50 mg

20 mL

50 mg

Após os 10 minutos do Passo 3c, usando novas 
agulhas 20G em cada uma destas duas seringas de 
30 mL, aspire todo o conteúdo de um dos frascos 
de microesferas HepaSphere preparado no passo 
3 (frasco1 e frasco2) em cada uma das seringas do 
Passo 4 (D2 e D3).

Isto resulta em duas seringas de 30 mL, cada uma 
contendo o conteúdo de um frasco de microesferas 
HepaSphere com 75 mg de doxorrubicina em 30 mL 
de fluido.

75 mg

30 mL

75 mg

30 mL

D2

D3
Usando duas novas seringas 
de 30 mL e novas agulhas 
20G, aspire o conteúdo 
inteiro de cada frasco de 
doxorrubicina dentro de uma 
das seringas. Resultará em 2 
seringas contendo 50 mg de 
doxorrubicina em 20 mL de 
fluido em cada. 

4a 4b

4b4a

Passo 4

Espere 60 minutos Remova as 
agulhas e tampe as seringas. 
Anote a hora e espere 60 
minutos para otimizar a 
absorção da doxorrubicina 
para as esferas. Agite a cada 
poucos minutos durante o 
carregamento das esferas.

Passo 5

D2 + 
FRASCO 1

Usando novas seringas 
de 30 mL e novas agulhas 
20G, reconstitua 2 frascos 
adicionais de 50 mg de 
doxorrubicina com 20 mL 
de cloreto de sódio 0,9% 
sem preservativo em cada 
frasco.

NÃO USE ÁGUA 
ESTÉRIL

Espere 60 min.

150 mg   
em 2 frascos

50 mg

50 mg

Gire e inverta o frasco de 
microesferaspara frente e para trás 
de 5 a 10 vezes, de modo que o 
líquido entre em contato com a 
rolha cinza. Deixe o frasco repousar 
por 10 minutos.                              
 

-   Inverta e movimente a cada 
poucos minutos para continuar a 
misturar as esferas à doxorrubicina.


