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Como devo conservar o aztreonam?

•

Utilize o medicamento imediatamente após a preparação. Se não o fizer, a solução
preparada deve ser conservada a 2°C - 8°C e utilizada num prazo de 8 horas.

•

O medicamento pode ser conservado fora do frigorífico, a uma temperatura inferior
a 25°C, até 28 dias.

Tome atenção:
•

O dispositivo nebulizador Altera apenas pode ser utilizado com o aztreonam.

•

As ampolas de aztreonam não devem ser misturadas ou diluídas com nenhum outro
líquido ou medicamento no nebulizador.

•

Não utilize o solvente ou o aztreonam já preparado se este se apresentar turvo ou
se existirem partículas na solução.
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Deve ser conservado no frigorífico (2°C - 8°C). Deve ser retirada a ampola do
frigorífico antes da inalação, com antecedência suficiente para ficar à temperatura
ambiente.

FBQ-IM015-0

•

Aztreonam 75mg
O que é e para que é utilizado?
O aztreonam é um antibiótico usado para tratar
infeções respiratórias causadas por uma bactéria
chamada Pseudomonas aeruginosa.
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Como devo tomar o aztreonam para inalação?
A dose recomendada é 3 vezes ao dia, em ciclos de 28 dias de tratamento, seguidos
de 28 dias de pausa, ou em alternância com outro antibiótico recomendado pelo seu
médico.
No caso de não ser possível respeitar o intervalo de 8 horas, faça a administração espaçada em pelo menos 4 horas. Caso contrário espere pela hora habitual.
A inalação é feita através do sistema de nebulização Altera® fornecido com a medicação a cada ciclo de 28 dias de tratamento, utilizando um gerador de aerossol adequado,
que será prescrito pelo seu médico.

Como se prepara a medicação?
Abra a ampola de solvente desenroscando a ponta. Esprema
o conteúdo completamente para dentro do frasco (Fig. 4).

Retire um frasco âmbar de aztreonam e uma ampola de solvente.
Dê pequenos toques no frasco de modo que o pó se fixe no fundo.
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Abra o frasco: destaque e levante a tampa azul e levante a tira
de metal do topo (Fig. 1) e puxe-a para baixo (Fig. 2) para remover
cuidadosamente o anel de metal (Fig. 3).

3

Remova cuidadosamente a rolha de borracha.
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A seguir, faça girar o frasco para injetáveis cuidadosamente até que
pó se tenha dissolvido completamente e o líquido fique límpido.

Coloque todo o conteúdo na câmara de medicação (Fig. 5 e 6)
e faça a inalação.

