
Suprimentos
•  1 frasco de doxorrubicina 50 mg pré-

solubilizada (em 25 mL) em temperatura 
ambiente.

•  Frasco de Microesferas HepaSphere

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

Com uma seringa de 30 mL e uma agulha nova, 
aspire 25 mL da doxorrubicina pré-solubilizada. 
Observação: a doxorrubicina pré-solubilizada 
deve estar em temperatura ambiente.

Gire gentilmente e inverta o frasco de 
Microesferas HepaSphere para trás 
e para frente de 5 a 10 vezes de modo 
que o líquido entre em contato com a rolha 
cinza da seringa. Deixe o frasco repousar 
por 10 minutos.
 -  Inverta e agite o frasco a cada 

poucos minutos para continuar a 
misturar as esferas à doxorrubicina.

Carregando Microesferas HepaSphere  
com doxorrubicina 50 mg pRé-SOLubILIzaDa
uma referência passo a passo para médicos

Prepare em cabine          
de biossegurança

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

•  1 seringa de 30 mL ou maior
•  1 tampa de seringa

após os 10 minutos do passo 5, usando uma 
nova agulha, aspire todo o conteúdo do frasco 
de Microesferas HepaSphere para uma 
seringa de 30 mL contendo o restante da 
solução de doxorrubicina (15 mL). (Não tente 
aspirar todas as esferas.) agite gentilmente a 
seringa para frente e para trás para misturar 
completamente e dispersar o conteúdo. 

Remova a agulha e tampe a seringa. 
anote a hora e espere duas horas para 
otimizar a absorção da doxorrubicina 
para as esferas. agite a cada poucos 
minutos durante o carregamento.

por favor, consulte as instruções de uso para verificar a seleção de produtos, taxas de expansão, 
avisos e cuidados.
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usando uma nova agulha, injete 10 mL de 
doxorrubicina pré-solubilizada do passo 3 no 
frasco de Microesferas HepaSphere. 
Observação: pode haver vácuo no frasco de 
Microesferas HepaSphere.

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.


