DUODOPA®-HOIDON MUISTILISTA

Tämä muistilista on tarkoitettu hoitohenkilökunnan avuksi potilaan Duodopa-hoidon suunnitteluun ja aloitukseen.

HOIDON SUUNNITTELU

Ilmoitus oman alueen AbbVien asiakkuusspesialistille

Info
Pyydä omainen/läheinen mukaan tapaamiseen.

Kerro lääkkeen haittavaikutuksista.

Kysy kotitilanne ja tiedustele avun tarve.

Kerro Duodopan lääkekorvattavuudesta.

Keskustele potilaan toimintakyvystä/sosiaalisesta elämästä/
harrastuksista.

Esittele Duodopa-laite/letkut/kantovälineet.

Selvitä erityistyöntekijöiden tarve.

Testaa, pystyykö potilas painamaan laitteen
painikkeita.

Kysy voimassa oleva Parkinson-lääkitys ja lääkkeiden ottoajat.

Selvitä, kuka on laitteen ensisijainen käyttäjä.

Selvitä vaikeimmat Parkinsonin taudin oireet. Tiedustele,
miten hyvät ja huonot ajat jakautuvat ja millainen vointi on
päivän ja yön aikana.

Kerro potilaan suostumuslomakkeesta.

Kysy potilaalta yksi hoidon konkreettinen odotus ja kirjaa se
ylös potilasasiakirjaan.

Kerro varalaitteen sijainti.

Esittele Duodopa-hoidon aloitusvaihtoehdot lyhyesti.

Esittele potilaalle AbbVie Care (tukipuhelin,
jatkohoitopaikkojen koulutus, Duo KotiSoitto).

Kerro voimassa olevan Parkinson-lääkityksen muuttamisesta
Duodopa-hoidolle sopivaksi.

Anna oman alueenne vertaistukihenkilön
yhteystiedot.

Kerro potilaalle kotiloman mahdollisuudesta / kotititrauksesta.

Anna potilaalle Duodopa osana elämää -opas.

Kerro lääkityksen mahdollisesta hyödystä/vaikutuksesta
toimintakykyyn.

Aikojen varaus, kun potilas on halukas hoidon aloitukseen
Sovi aloitusajankohta AbbVien Duodopa-asiantuntijan kanssa.

Varaa nenä-suoliletkun laittoaika.

Ilmoita osastolle hoidon aloituksesta / tarkista henkilöresurssit
/ Duodopa-vastuuhoitajien työvuorot.

Tarkista, että potilaan Parkinson-lääkitys on
muutettu sopivaksi Duodopa-hoidon aloitukselle.

Varaa PEG/J-toimenpideaika.

Varaa ja ilmoita potilaalle osastolle tulopäivä.

Tarvikkeiden tilaus; 2 viikkoa ennen Duodopa-hoidon aloitusta sähköisellä AbbVien tilauslomakkeella
Laite

Kirjallinen materiaali

Letkut

Hoidon aloituspaketti (sisältää kotiutuksessa
annettavan materiaalin)

Kantovälineet

Lääkkeen aloituspakkauksen tilaaminen

HOIDON ALOITUS
Ennen hoidon aloitusta
Tarkista, että Duodopa-lääkekasetit ovat osastolla.

Mittaa potilaan verenpaine ja tee ortostaattinen
koe.

Tarkista, että Parkinson-lääkitys on Duodopa-hoidolle
siirtymiseen sopiva.

Punnitse potilas.

Huolehdi, että potilaan vatsa on toiminut.

Laske Duodopa-lääkeannos.

Nenä-suoliletkun laitto
Kerro potilaalle toimenpiteestä.

Ota toimenpiteeseen mukaan 2 kpl AbbVie NJletkuja ja w/w-adapteria.

Huolehdi, että potilas on ravinnotta sairaalan ohjeiden
mukaisesti (Parkinson-lääkkeet saa ottaa toimenpiteeseen
asti).

Kerro potilaalle Duo KotiSoitto-palvelusta.

HOIDON ALOITUS
Titraus nenä-suoliletkun aikana
Ohjelmoi laitteeseen Duodopa-lääkeannokset.

Huomioi, että nenä-suoliletkua ja lisäletkua ei
huuhdota.

Täytä lisäletku Esitäyttö-painikkeen avulla.

Laita lisäletku jääkappiin yöksi.

Täytä nenä-suoliletku (5 ml) lisäannoksella.

Tilaa Duodopa-lääkettä lisää osastolle.

Täytä tuntiseuranta kaaviota (ON/OFF-kaavio) ja titraa
lääkeannosta.

Kotiloma.

PEG/J-toimenpide
Kerro potilaalle toimenpiteestä.

Huolehdi, että potilas on ravinnotta sairaalan
ohjeiden mukaisesti.

PEG-hoitajan käynti ennen ja jälkeen toimenpiteen.

Anna potilaalle antibioottiprofylaksia,
kipulääkitys.

Ohjelmoi leikkausrutiinit, esilääkitys, kipulääkitys.

Ota toimenpiteeseen mukaan 2 kpl AbbVie PEG- ja
sisäletkupakkauksia ja w/w-adapteri.

Huolehdi, että potilaan vatsa on toiminut.

Ota tarrat toimenpiteen yhteydessä PEG- ja
sisäletkupakkauksista, kirjaa LOT- ja REF-numerot
potilasasiakirjaan.

Muistuta potilasta suun hoidon tärkeydestä.

Anna laitteen olla toiminnassa toimenpiteen alkuun
asti.

Titraus PEG/J-letkun aikana
Täytä letku toimenpiteen jälkeen (3 ml) lisäannoksella.

Nosta aamuannos toimenpidettä seuraavana
aamuna +3 ml.

Täytä tuntiseuranta kaaviota (ON/OFF) ja titraa lääkeannosta.

Hoida avanne päivittäin.

Huuhdo sisäletku (2x20 ml) ja letkujen välitila (2x20 ml)
haalealla juomavedellä.

Potilaan ja läheisen osattava ennen kotiutusta
Paristojen asettaminen/vaihtaminen.

Käy läpi laitteen ohjekirja/hälytykset.

Lääkekasetin kiinnittäminen/irrottaminen.

Laitteen vaihtaminen / varalaitteen sijainti.

Lääkkeen säilytys.

Eri kantovälineiden käyttäminen.

Laitteen käynnistys/pysäytys.

PEG/J-letkun hoito: sisäletkun ja letkujen välitilan
huuhtominen.

Aamuannoksen annosteleminen.

Avanteen hoito.

Lisäannoksen annosteleminen.

Erityistilanteet ja mitä silloin tehdään: sisäletku
tukossa / sisäletku tullut ulos / liittimet irti / PEGletku poikki.

Annosmuutokset, jos neurologi on antanut potilaalle luvan
muuttaa annoksia.

KOTIUTUS
Ilmoita apteekkiin potilaan kotiutumispäivä lääkkeen
tilaamista varten.

Anna potilaalle lääkärin täyttämä
englanninkielinen todistus matkustamista varten:
Treatment Certificate.

Informoi jatkohoitopaikkaa potilaan kotiutuksesta, kirjaa
potilasasiakirjoihin.

Anna potilaalle ruiskuja 20 ml, w/w-adaptereita,
taitoksia, teippiä.

Huolehdi, että jatkohoitopaikka on koulutettu/sovittu
Duodopa-asiantuntijan kanssa ja kirjattu potilasasiakirjaan.

Anna Potilaan taskuopas ja Duodopa-käyttäjän
opas. Tarkista, että Duodopa-käyttäjän oppaaseen
on kirjattu yhteystiedot ja annosmuutosrajat.

Kirjaa potilasasiakirjaan laitteen ensisijainen käyttäjä.

Anna riittävästi Duodopa-lääkettä mukaan.

Tarkista, että potilas/läheinen osaa laitteen ja letkujen
käsittelyn.

Tarkista, että korvaava Parkinson-lääkitys on
kirjattu potilasasiakirjoihin.

Täytä hoitotarvikelomake.

Varaa kontrolliajat.

Vaihda paristot ja anna mukaan 2 kpl paristoja (AA 1,5 V).
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