AIKUISPOTILAIDEN VALINTA
JA KOULUTUS NPLATEKOTIPISTOSHOIDOSSA*

*Lapsipotilaat eivät saa pistää
Nplate-annoksia itse
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SISÄLLYS

POTILAILLE TARKOITETTU KOTIPISTOSHOIDON KOULUTUSPAKETTI SISÄLTÄÄ
PISTOSPÄIVÄKIRJAN, JOHON POTILAAN OIKEA ANNOS MERKITÄÄN.
KIRJOITA JA MERKITSE POTILAAN PISTOSPÄIVÄKIRJAAN HÄNEN OIKEA
ANNOKSENSA, VEDÄ YLI MAHDOLLINEN AIKAISEMPI ANNOS SEKAANNUSTEN
VÄLTTÄMISEKSI JA TÄYTÄ PÄIVÄKIRJAN TAKAKANNESTA KOHTA ”JOS TARVITSET
APUA…”.

Joillekin aikuispotilaistanne Nplate-annosten pistäminen kotona voisi olla
sopiva vaihtoehto. Tämän oppaan tarkoituksena on auttaa valitsemaan sopivat
potilaat ja kouluttamaan heidät pistämään Nplate-annoksensa itse kotona.
• Tarkistuslista auttaa tarkistamaan, että potilas saa oikeat tarvikkeet 		
mukaansa kotiin

POTILAIDEN VALINTAKRITEERIT

4

POTILAIDEN KOULUTTAMINEN

5

KOULUTUKSEN AIKATAULU JA TOTEUTUS
• Suunnitelma terveydenhoitohenkilökunnalle
• Suunnitelma potilaille/koulutettaville
		
HUOMIOON OTETTAVIA TÄRKEITÄ TEKIJÖITÄ
• Seuranta: annosmuutokset ja kotipistoshoito

6

POTILAAN TUKEMINEN
•Luettelo Amgenin toimittamasta potilaille tarkoitetusta materiaalista

8

10		

• Kotipistoshoidon koulutuspaketin potilaille tarkoitetut muut osat auttavat
koulutuksessa ja antavat potilaalle varmuutta ja turvallisuutta, kun hän
pistää itse Nplate-annoksensa kotona
–	Sivuilla 10 ja 11 on täydellinen luettelo Amgenin
toimittamaan Kotipistoshoidon koulutuspakettiin sisältyvistä
terveydenhoitohenkilökunnalle ja potilaille tarkoitetuista osista.

3

POTILAIDEN VALINTAKRITEERIT

POTILAIDEN KOULUTTAMINEN

SEURAAVIEN KRITEERIEN PITÄÄ TÄYTTYÄ, ENNEN KUIN POTILAS TAI
HÄNESTÄ HUOLEHTIVA HENKILÖ VOI PISTÄÄ NPLATE-ANNOKSET
ITSE:
Kotipistoshoitoon soveltuvien potilaiden tulisi osallistua terveydenhoitohenkilökunnan
pitämään koulutukseen ja seurantavaiheisiin seuraavan ohjelman mukaisesti.

Kiinnostus
kotipistoshoitoa kohtaan

Potilaan tai hänestä
huolehtivan henkilön
on kyettävä ja osattava valmistaa ja pistää
annokset itsenäisesti
ilman terveydenhoitohenkilökunnan
valvontaa tai apua.
Potilas voi soveltua
kotipistoshoitoon
vain jos hän osoittaa,
että:
• hän osaa noudattaa
ohjeita
• hän pystyy hallitsemaan kaikki annosten
pistämisen osatekijät
oikein
• hänellä ei ole fyysisiä
rajoituksia, jotka estävät Nplate-annoksen
tarkkuutta vaativan
valmistamisen tai
pistämisen

4

+

Vakaa Nplateannos

Kotipistoshoitoa
harkittaessa vakaa
Nplate-annos tarkoittaa, että potilaan
Nplate-annos on
pysynyt samana vähintään neljä viikkoa
(kun trombosyyttiarvo on ≥ 50 x 109/l)
• Jos potilaan annosta joudutaan
muuttamaan,
hän ei voi jatkaa
kotipistoshoitoa
ennen kuin annos
on vakiintunut – eli
Nplate-annoksen on
pysyttävä samana
vähintään neljän viikon ajan

+

Halukkuus
osallistua
koulutusjaksoon

Potilaan tai häntä
hoitavan henkilön
on osallistuttava
koulutukseen, jossa hän opettelee
Nplate-annoksen
valmistamisen ja oikean pistotekniikan.
Hänen on sitouduttava käymään
tämä koulutus läpi ja
hyväksyttävä, ettei
hän saa aloittaa
annosten pistämistä
kotona, ennen kuin
hän on osoittanut
osaavansa valmistaa
ja pistää annoksensa
itsenäisesti

VAIHE 1

Havaintoesitys annoksen valmistamisesta ja pistotekniikasta (käyttäen
apuna Nplate-työskentelyalustaa ja Ohjelehtiötä).

VAIHE 2

Potilas valmistaa ja pistää itse Nplate-annoksensa valvottuna. Potilas saa
luvan pistää annoksensa itse vain, jos hän pystyy osoittamaan, että hän
osaa valmistaa ja pistää Nplate-annoksensa itsenäisesti.

VAIHE 3

Potilas valmistaa ja pistää Nplate-annoksen kotona.
Terveydenhoitohenkilökunta (esim. sairaanhoitaja) voi vielä soittaa
potilaalle ensimmäisen kotona pistetyn annoksen jälkeen ja tarkistaa,
onko hänellä kysyttävää tai ongelmia.

VAIHE 4

Trombosyyttiarvon ja täydellisen verenkuvan seuranta neljän viikon
välein (valmisteyhteenvedon ohjeiden mukaan). Kun potilas on
ensimmäiset neljä viikkoa pistänyt Nplate-annokset itse, hänen
tekniikkansa on tarkistettava uudelleen, kun hän valmistaa
injektioliuoksen ja pistää Nplate-annoksensa. Potilas voi jatkaa
Nplate-annosten pistämistä itse vain, jos hän pystyy osoittamaan, että
hän osaa valmistaa Nplate-injektioliuoksen ja pistää annoksen.

Koulutuksen yhteydessä potilasta on myös muistutettava, että:
• Nplate on erittäin vahva lääke, ja siksi on tärkeää, että annos mitataan tarkasti
•	Nplate on säilytettävä alkuperäisessä pakkauksessa (valolta suojattuna) ja kylmässä
(jääkaapissa)
•	Annos on valmistettava ja pistettävä turvallisesti, puhtaalla työtasolla ja puhtain käsin, ja
pistoskohta on puhdistettava aina ennen annoksen pistämistä
POTILAAT VOIVAT KIRJATA PISTOSPÄIVÄKIRJAANSA, KUINKA HE OVAT ONNISTUNEET
ANNOKSEN PISTÄMISESSÄ (JA MAHDOLLISET ONGELMAT). POTILAITA ON KEHOTETTAVA
OTTAMAAN PÄIVÄKIRJA MUKAANSA, KUN HE TULEVAT SEURANTAKÄYNNEILLE
NELJÄN VIIKON VÄLEIN. KIRJOITA JA MERKITSE POTILAAN PISTOSPÄIVÄKIRJAAN HÄNEN
OIKEA ANNOKSENSA, VEDÄ YLI MAHDOLLINEN AIKAISEMPI ANNOS SEKAANNUSTEN
VÄLTTÄMISEKSI JA TÄYTÄ PÄIVÄKIRJAN TAKAKANNESTA KOHTA ”JOS TARVITSET APUA…”.
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KOULUTUKSEN TOTEUTUS

Tämän koulutusjakson tulee sisältää seuraavat vaiheet:
• Muistutetaan, että oikea annos on varmistettava tarkistamalla se annoskortista
• Näytetään, kuinka Nplate-työskentelyalusta puhdistetaan, ja muistutetaan käsien pesemisestä
• Näytetään, kuinka tarvikkeet kerätään alustan päälle
• Näytetään annoksen valmistamisen ja pistämisen eri vaiheet
• Muistutetaan, että annos on tarkistettava vielä uudelleen ennen pistämistä
• Muistutetaan pistoskohdan puhdistamisesta
• Opastetaan, kuinka lääke pistetään ihon alle
• Muistutetaan kaikkien tarvikkeiden asianmukaisesta hävittämisestä

VAIHE 2

Potilas valmistaa ja pistää
itse Nplate-annoksensa
valvottuna.
Potilas saa luvan pistää
annoksensa itse vain, jos
hän pystyy osoittamaan,
että hän osaa valmistaa
ja pistää Nplate-annoksensa itsenäisesti

Kouluttaja seuraa, kun potilas valmistaa ja pistää oikean
Nplate-annoksen käyttäen apuna Nplatetyöskentelyalustaa ja Ohjelehtiötä.
Ihannetapauksessa potilas osaa jo valmistaa ja pistää
oikean Nplate-annoksen niin hyvin, että hän tarvitsee
vain hyvin vähän kouluttajan ohjausta. Tässä vaiheessa
potilaan on osoitettava, että hän osaa pistää Nplateannoksen turvallisesti ja oikein.

Koulutuksen tässä vaiheessa arvioidaan potilaan kykyä valmistaa ja pistää Nplate-annos
onnistuneesti ja oikein. Jos potilas tarvitsee tässä huomattavasti apua ja/tai kouluttajasta
tuntuu, ettei potilas pysty suoriutumaan tästä tehtävästä kotona (ilman apua), hänelle ei
saa antaa lupaa aloittaa annosten pistämistä kotona, ennen kuin kouluttaja on varma, että
koulutettava on siihen valmis.

Potilas pistää Nplaten itse
kotona. Terveydenhoitohenkilökunta (esim.
sairaanhoitaja) voi vielä
soittaa potilaalle
ensimmäisen kotona
pistetyn annoksen
jälkeen ja tarkistaa, onko
hänellä kysyttävää tai
ongelmia

Koulutettava valmistaa ja pistää oikean Nplateannoksen itse kotonaan.
Kouluttaja ja koulutettava sopivat yhdessä pistoksen
tarkan päivän ja päivämäärän, ja nämä kirjoitetaan
potilaan Pistospäiväkirjaan.

Ellei koulutettava osannut valmistaa ja pistää oikeaa Nplate-annosta onnistuneesti,
epäonnistumisen syyt on selvitettävä ja tarvittaessa potilaalle on annettava lisäkoulutusta.
Kouluttajan pitäisi raportoida epäonnistuminen ja epäonnistumisen syyt Amgenille.

Muista varata kotipistospotilaille seurantakäyntien ajat
neljän viikon välein. Kun potilas on ensimmäiset
neljä viikkoa pistänyt Nplate-annokset itse, hänen

tekniikkansa on tarkistettava uudelleen, kun hän valmistaa injektioliuoksen ja pistää
Nplate-annoksensa. Potilas voi jatkaa Nplate-annosten pistämistä itse vain, jos hän pystyy
osoittamaan, että hän osaa valmistaa Nplate-injektioliuoksen ja pistää annoksen.

VAIHE 1

Kouluttaja käyttää apuna Nplate-työskentelyalustaa ja
Ohjelehtiötä ja käy läpi annoksen valmistamisen ja
pistämisen kaikki vaiheet samalla tavoin kuin potilaan on
tarkoitus tehdä kotona. Tämä vaihe päättyy siihen, että
kouluttaja pistää potilaalle hänen oikean Nplateannoksensa.

Havaintoesitys annoksen
valmistamisesta ja
pistotekniikasta (samalla
potilaalle annetaan
hänen Nplateannoksensa)

VAIHE 4
6

Jotkut potilaat voivat oppia kaikki vaiheet yhden 30 minuutin opetustilanteen aikana.
Toiset saattavat tarvita enemmän aikaa ja mahdollisesti ensimmäisen tai toisen vaiheen
uusimista.

VAIHE 3

Koulutukseen tulisi kuulua vähintään kaksi kouluttajan (terveydenhoitohenkilökunnan) ja koulutettavan (potilaan ja/tai häntä hoitavan henkilön) kahdenkeskistä
henkilökohtaista opetustilannetta seuraavassa kuvatulla tavalla:

Tämä vaihe on toistettava viikoittain, kunnes sekä kouluttaja että koulutettava ovat
varmoja, että koulutettava osaa valmistaa ja pistää annoksensa oikein.
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HUOMIOON OTETTAVIA TÄRKEITÄ TEKIJÖITÄ

Inhimillisiä tekijöitä kartoittaneessa teknisessä tutkimuksessa (Human Factors
Engineering study) arvioitiin käytännön näkökohtia, jotka liittyvät kotona
tapahtuvaan Nplate-annosten valmistamiseen ja pistämiseen. Tutkimuksessa tulivat
esiin seuraavat ongelmat, joihin kaikkiin voidaan vaikuttaa koulutuksella:
Ali- tai yliannostelu
Nplaten virheellinen säilytys
Likainen työtaso
Luer lock -liitännän likaantuminen
Ruiskun huono kiinnitys
Pistoskohta jätetty puhdistamatta
Näistä ongelmakohdista on keskusteltava koulutuksen aikana ja 			
tarvittaessa näytettävä oikea toimintapa.

POTILAAN SEURANTA:
ANNOSMUUTOKSET JA KOTIPISTOSHOITO
Potilaan trombosyyttiarvoa on seurattava neljän viikon välein. Tämä auttaa
tunnistamaan potilaat, joiden annosta pitäisi muuttaa. Jos potilaan annosta
joudutaan muuttamaan, hän ei voi jatkaa kotipistoshoitoa ennen kuin annos
on vakiintunut – eli Nplate-annos on pysynyt samana vähintään neljän viikon ajan.
Neljän viikon välein toistuvilla seurantakäynneillä voidaan myös käydä läpi potilaan
Pistospäiväkirja, johon potilas on kirjannut kokemuksiaan annosten pistämisestä
kotona. Kun potilas on ensimmäiset neljä viikkoa pistänyt Nplate-annokset itse,
hänen tekniikkansa on tarkistettava uudelleen, kun hän valmistaa injektioliuoksen ja
pistää Nplate-annoksensa. Potilas voi jatkaa Nplate-annosten pistämistä itse vain, jos
hän pystyy osoittamaan, että hän osaa valmistaa Nplate-injektioliuoksen ja pistää
annoksen.
8

KAIKKIIN TÄSSÄ KUVATTUIHIN TUNNISTETTUIHIN RISKEIHIN VOIDAAN VAIKUTTAA
TERVEYDENHOITOHENKILÖKUNNAN ANTAMALLA JA VALVOMALLA
PERUSTEELLISELLA KOULUTUKSELLA JA HUOLELLISELLA SEURANNALLA
(MAHDOLLISESTI PUHELIMITSE)
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POTILAAN TUKEMINEN

Koulutuksen ja seurannan ohella myös potilaalle annettavalla tuella on
ratkaisevan tärkeä merkitys edellisellä sivulla kuvattujen riskien
vähentämisessä. Tällaisia tukitoimia voivat olla:
Mahdollisuus tulla toistamiseen vastaanotolle harjoittelemaan uudelleen
annoksen valmistamista ja pistämistä terveydenhoitohenkilökunnan
valvonnassa

PIKAOPAS – KUN PISTÄT
NPLATE-ANNOKSESI ITSE

PISTOSPÄIVÄKIRJA AIKUISPOTILAILLE*

VAIHE VAIHEELTA ETENEVÄT
OHJEET NPLATE-ANNOKSEN
VALMISTAMISESTA JA
PISTÄMISESTÄ

Kun pistät Nplate®-annoksesi itse
Kirjoita tähän Pistospäiväkirjaan
asiat, joista haluat keskustella
terveydenhoitohenkilökunnan
kanssa seuraavalla käynnilläsi

N-A
MG-0
44-2013- Febr ry-P - 3/2013
ua

Lisäkopioiden jakaminen Kotipistoshoidon koulutuspaketin materiaalista

Terveydenhoitohenkilökunta
kirjoittaa yhteyshenkilön
nimen tämän Pistospäiväkirjan
kohtaan ”Jos tarvitset apua …”
(päiväkirjan takakannessa)

O-FI

Terveydenhoitohenkilökunta
merkitsee tämänhetkisen
annoksesi tämän
Pistospäiväkirjan alkuun

Pikaopas on tarkoitettu aikuispotilaille,
jotka aikovat pistää Nplate-annoksensa
itse kotona. Tämän Kotipistoshoidon
koulutuspaketin materiaali auttaa sinua
saamaan varmuuden siitä, että osaat
pistää itse Nplate-annoksesi kotona.

NP

Mahdollisuus valita annosten pistäminen vastaanotolla kotipistosten sijasta

KOTIPISTOSHOIDON KOULUTUSPAKETTI: AMGENIN TOIMITTAMA
POTILAILLE TARKOITETTU MATERIAALI

Tarkoitettu
henkilöille, joille
terveydenhoitohenkilökunta on
opettanut ruiskeen
pistämisen

*Lapsipotilaat eivät saa pistää
Nplate-annoksia itse
Amgen AB, sivuliike Suomessa
PL 86, 02101 Espoo
Puhelin (09) 54 900 500
Nplate_HAT PACK_EU_RMP_v2.0_09-NOV-2017_ incl V66_FINLAND_Finnish_v1.0_14-Aug-2018

KOTIPISTOSHOIDON KOULUTUSPAKETTI: AMGENIN TOIMITTAMA
TERVEYDENHOITOHENKILÖKUNNALLE TARKOITETTU MATERIAALI
AIKUISPOTILAIDEN VALINTA
JA KOULUTUS NPLATEKOTIPISTOSHOIDOSSA*

Varmista, että potilas täyttää nämä kriteerit
Aikuispotilas
Kiinnostunut kotipistoshoidosta ja soveltuu siihen

✔
✔

Vakaa Nplate-annos
• Kotipistoshoitoa harkittaessa vakaa Nplate-annos tarkoittaa, että potilaan
Nplate-annos on pysynyt samana vähintään neljä viikkoa. Jos potilaan annosta
joudutaan muuttamaan, hän ei voi jatkaa kotipistoshoitoa ennen kuin annos on

Halukkuus osallistua koulutusjaksoon

*Lapsipotilaat eivät saa pistää
Nplate-annoksia itse

• Potilaalle on kerrottu, että kotipistoshoitoon kuuluu koulutusjakso ja hänen on
pystyttävä osoittamaan, että hän pystyy valmistamaan ja pistämään itse annoksensa.

✔
✔

Tarkista, että potilaalle annetaan mukaan kotiin …
Pistospäiväkirja, johon on kirjoitettu ja merkitty hänen oikea
annoksensa
Lääkemääräys Nplate-pistospakkauksia varten
(Varmista, ettei potilas ota vahingossa mukaansa lumevalmistetta sisältävää esittelypakkausta)
Kotipistoshoidon koulutuspaketin kaikki potilaalle tarkoitetut osat

✔

Pistospäiväkirja
(sisältää sivun, johon kirjataan
lääkärin määräämä annos sekä
sivun, johon kirjataan pistetty
annos)

© 2012 Amgen. All rights reserved.
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Pikaopas-kirjanen
(pistämistä edeltävä
tarkistuslista,
yleiskatsaus Nplatesta,
kotipistoshoidon
esittely ja yleiskatsaus
koulutusohjelmasta)
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Product Preparation and Injection Reference Mat

0AMUS012_55_MAT_L18alt:250/500 mcg
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ENNEN KUIN ALOITAT
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•
•
•
•
•

You
be trained
by yourhuolellisesti.
healthcare provider before you or your caregiver can administer product.
Luemust
kaikki
käyttöohjeet
Before
you säännöllistä
begin
Noudata
pistosaikataulua, myös matkoilla ollessasi.
You will need:

■ Patients
Varmista, että sinulla on kaikki tarvitsemasi välineet (ks.
kuvatshould
alla).establish a regular treatment schedule,
even when traveling.
■ Make sure you have all the supplies that you will need.
Tarkista kaikista injektiopulloista viimeinen käyttöpäivämäärä.
■ One Disposable 1 mL Syringe (Visual C)
■ Check the expiration dates on all vials.
■Älä
Safetykäytä,
Needle:jos
27 G,viimeinen
½ inch (Visualkäyttöpäivä
D)
on jo mennyt taiDojos
on ollut
not injektiopullo
use if expired.
■ One Vial Adapter (Visual E)
■ Wash your hands with soap.
huoneenlämmössä yli 30 vuorokautta.
You must be trained by your healthcare provider before you or your caregiver can administer product.
■ Alcohol Swab Packages (Visual F)
■ Use alcohol swab to clean the surface where you will
be preparing product.
Sharps kätesi
Containersaippualla.
(not supplied) (Visual G)
• ■Pese
Before you begin
■ Enter your required injection volume here (from HCP): ________mL
You will need:
• Puhdista desinfiointipyyhkeellä pinta, jonka päällä valmistat annoksen.
■ Patients should establish a regular treatment schedule,
■ Product Vial (500 mcg) (Visual A)

Product Preparation and Injection Reference Mat

✔
✔

■ Product Vial (500 mcg) (Visual A)

■ One Disposable 1 mL Syringe (Visual C)

✔

7:53 PM

NPLATE®-TYÖSKENTELYALUSTA

Terveydenhoitohenkilökunnan on opetettava sinulle oikea pistostekniikka ennen kuin voit itse pistää Nplate-annoksesi.

■ One Prefilled Sterile Water Syringe and Plunger (Visuals B-1 and B-2)

Terveydenhoidon työntekijän yhteystiedot (kirjoitetaan potilaan
Pistospäiväkirjan takakannen kohtaan ”Jos tarvitset apua …”)

6/14/10

Opetusvideo

■ Safety Needle: 27 G, ½ inch (Visual D)

■ One Prefilled Sterile Water Syringe and Plunger (Visuals B-1 and B-2)

NOTE: You may be required to use more than one injection of product.If your doctor has instructed you to take more than one injection of product,follow
the steps as defined in the Patient Instructions for Use to complete your prescribed dose of product using a new reconstitution kit(s).

even when traveling.

Käytä työskentelyalustaa yhdessä Ohjelehtiön ja/
tai Pakkausselosteen ja Opetusvideon kanssa, kun
valmistelet Nplate-pistostasi. Voit tarvita yhteen
Nplate-annokseen useampia kuin yhden pistoksen.
Jos lääkäri on kehottanut sinua pistämään useampia
Nplate-pistoksia, noudata Ohjelehtiön vaihe vaiheelta
eteneviä ohjeita ja käytä uuteen pistokseen aina
uutta pistospakkausta, kunnes olet pistänyt koko
A.Product Vial
E. One Vial Adapter
lääkärin
määräämän annoksen.
(500 mcg)

F. Alcohol Swab Packages

Varmista,
että sinulla on seuraavat tarvikkeet ennen kuin aloitat
Preparation and Administration of Product

■ Make sure you have all the supplies that you will need.
■ Check the expiration dates on all vials.

Do not use if expired.

10. Attach the 1 mL syringe (C) to the vial adapter (E) of reconstituted
solution by twisting the syringe tip clockwise onto the vial adapter
Plastic cover
feel a slight
resistance,and
slowly expel air into the vial (A). B2 Steriiliä vettä sisältävä esitäytetty ruisku (1)
B1until you
Männän
varsi
(1)
B-2. One Prefilled Sterile Water Syringe
B-1. One Plunger Rod
11. Keeping the plunger at the base of the syringe (C),turn vial (A)
vial adapter (E) down onto the center of the vial’s rubber stopper until
assembly and syringe upside down,so the vial is above the syringe.
it is firmly in place.A.Product Vial
not pull plunger
F. Alcohol
Swab Packages
E. One Vial Adapter12. Withdraw all of the liquid into the syringe (C).Do
3. To assemble the prefilled
past the 1 mL marking.
(500sterile
mcg)water syringe (B-1, B-2),attach the
NOTE: You may be required to use more than one injection of product.If your doctor has instructed you to take more than one injection of product,follow
plunger rod (B-1) to the syringe (B-2) by twisting the plunger rod
13. Remove all air bubbles by gently tapping the barrel of the syringe (C).
the steps as defined in the Patient Instructions for Use to complete your prescribed dose of product using a new reconstitution kit(s).
(B-1) clockwise onto the syringe (B-2) until you feel a slight
Once the air bubbles have risen to the top,gently push them
resistance.
back into the vial (A) by slowly pushing the plunger.
Preparation and Administration of Product
4. To remove the white plastic cover of the prefilled syringe (B-2),hold
14. Ensure the syringe (C) has the correct amount for your dose (double0AMUS012_55_MAT_L18alt:250/500 mcg 6/14/10 7:53 PM Page 1
1. Remove the cover from the product vial (A) and clean the rubber
10. Attach the 1 mL syringe (C) to the vial adapter (E) of reconstituted
the syringe at its base with one hand and bend the tip of the white
check the injection volume entered above) by pushing the plunger
stopper with an alcohol swab (F).
solution by twisting the syringe tip clockwise onto the vial adapter
plastic cover downward with your other hand.This will break the seal
of the syringe to expel any excess liquid
back into the vial (A).
Plastic cover
until you feel a slight resistance,and slowly expel air into theofvial
. plastic cover.
the(A)
white
2. Peel off the protective cover of the vial adapter (E),but do not remove
15. Remove syringe (C) from the vial adapter (E) by twisting
Sterile Water
Syringe
Oneadapter
Plunger
11. Keeping the plunger at the base of the syringe (C),turn vial
it from the package.Keeping the product vial (A) on a table,push the
(A)
5. Double-check
thatB-1.
the vial
(E) Rod
is securely in place,and remove B-2. One Prefilled
counterclockwise,but
make
sure to keep the syringe in your hand.
vial adapter (E) down onto the center of the vial’s rubber stopper until
assembly and syringe upside down,so the vial is above the syringe.
the packaging.Keeping the product vial (A) on the table,attach the
16. While holding the syringe (C) in your hand with the tip facing up,
C. One Disposable 1 mL Syringe
it is firmly in place.
water-filled syringe (B-1, B-2) to the vial adapter (E) by twisting the
12. Withdraw all of the liquid into the syringe (C).Do not pull plunger
remove the 27 G needle* (D) from its packaging by peeling apart
G. Sharps Container (not supplied)
syringe tip clockwise onto the vial adapter until you feel a slight
3. To assemble the prefilled sterile water syringe (B-1, B-2),attach the
past the 1 mL marking.
the tabs.
resistance.
plunger rod (B-1) to the syringe (B-2) by twisting the plunger rod
13. Remove all air bubbles by gently tapping the barrel of the syringe
(C).
17. Attach the needle (D) onto the filled syringe (C) by twisting
C them
D Turvaneula: 27 G*, 13 mm (1)
(B-1) clockwise onto the syringe (B-2) until you feel a slight
6.Kertakäyttöinen
Slowly and gently expel water into the product vial (A).Water should
Once the air bubbles have risen to the top,gently push
clockwise until you feel a slight resistance.Pull back the pink needle
resistance.
onto the powder.Do not force water into the vial.
back into the vial (A) by slowly pushing the plunger.
1flow
ml:nslowly
ruisku,
safety shield,and then remove the white needle cover by pinching it
4. To remove the white plastic cover of the prefilled syringe (B-2),hold
7. Gently
swirl the product vial to dissolve the powder.Do not shake the
14. Ensure the syringe (C) has the correct amount for your dose
(doublefirmly and pulling in the opposite direction of the syringe assembly.
jossa
on
Luertake as long as 2 minutes.Once fully dissolved, product
the syringe at its base with one hand and bend the tip of the white
vial.This
may
check the injection volume entered above) by pushing the plunger
18. Open a new alcohol swab package (F) and clean the injection site.
plastic cover downward with your other hand.This will break the seal
should
be clear and colorless.
lock
of the syringe to expel any excess liquid back into the vial (A)
. ‑kärki
When giving the injection,use one hand to gently pinch the cleaned
of the white plastic cover.
15. Remove syringe (C) from the vial adapter (E) by twisting8. Once the powder is completely dissolved,remove the syringe (B-1,
area of skin and hold it firmly.With the other hand,hold the syringe (C)
You must be trained by your healthcare provider before you
or yourthatcaregiver
can
product.
5. Double-check
the vial adapter
(E) isadminister
securely in place,and
remove
counterclockwise,but make sure to keep the syringe in your B-2)
hand.from the vial adapter (E) by twisting counterclockwise.Discard
at a 45-degree angle to the skin.
the packaging.Keeping the product vial (A) on the table,attach the
theup,
syringe (B-1, B-2) into the sharps container (G).
16. While holding the syringe (C) in your hand with the tip facing
19. After injecting your product dose,activate the pink needle safety
D. Safety Needle: 27 G, ½ inch
One Disposable
1 mL Syringe
water-filled syringe (B-1, B-2) to the vial adapter (E) by twisting the
9. Remove
syringe
(C) from its package
and pull the plunger to
remove the 27 G needle* (D) from its packaging by peeling
apart the 1 mL C.
shield (D) with one hand until you hear it click
into place,and
then (not supplied)
Before you begin
G. Sharps
Container
syringe tip clockwise onto the vial adapter until you feel a slight
the 1 mL marking.Do not pull plunger past the 1 mL marking.
the tabs.
place the entire syringe assembly (C,D) into the sharps container (G).
resistance.
You will need:
17. Attach the needle (D) onto the filled syringe (C) byPlease
twisting
X-XXX-XXX-XXXX (X-XXX-XXX-XXXX)
Ethe pinkcall
Injektiopullon
liitin (1) for more information.
F Desinfiointipyyhkeet pakkauksissaan (4)
G Asianmukainen keräysastia
Patients
establish
a regular
treatment
6.■Slowly
andshould
gently expel
water into
the product
vial (A)schedule,
.Water should
clockwise until you feel a slight resistance.Pull back*Your
needle
■ Product Vial (500 mcg) (Visual A)
healthcare
provider may recommend a smaller 29- or 31-gauge needle for injection.
flow
the powder.Do not force water into the vial.
(1, ei mukana pakkauksessa)
evenslowly
whenonto
traveling.
safety shield,and then remove the white needle cover
byproduct
pinching
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Store
vialsitin their carton to protect from light until use.
NOTE: These images are for reference only.
■ One Prefilled Sterile Water Syringe and Plunger (Visuals B-1 and B-2) 7. Gently swirl the product vial to dissolve the powder.Do not shake the
firmly and pulling in the opposite direction of the syringe assembly.
■ Make sure you have all the supplies that you will need.
vial.This may take as long as 2 minutes.Once fully dissolved, product
18. Open a new alcohol swab package (F) and clean the injection site.
■ One Disposable 1 mL Syringe (Visual C)
■should
Checkbethe
expiration
dates on all vials.
clear
and colorless.
When giving the injection,use one hand to gently pinch the cleaned
■ Safety Needle: 27 G, ½ inch (Visual D)
Do not
use if expired.
8. Once
the powder
is completely dissolved,remove the syringe (B-1,
area of skin and hold it firmly.With the other hand,hold the syringe (C)
thehands
vial adapter
by twisting counterclockwise.Discard
at a 45-degree angle to the skin.
■ One Vial Adapter (Visual E)
■B-2)
Washfrom
your
with (E)
soap.
the syringe (B-1, B-2) into the sharps container (G).
19.
After
injecting
your
product
dose,activate
the
pink
needle
safety
D. Safety Needle: 27 G, ½ inch
■ Alcohol Swab Packages (Visual F)
Use alcohol
swab
to clean
theitssurface
9.■Remove
the 1 mL
syringe
(C) from
packagewhere
and pullyou
thewill
plunger to
shield (D) with one hand until you hear it click into place,and then
be 1preparing
product.
the
mL marking.Do
not pull plunger past the 1 mL marking.
■ Sharps Container (not supplied) (Visual G)
place the entire syringe assembly (C,D) into the sharps container (G).
■ One Vial Adapter (Visual E)

■ Alcohol Swab Packages (Visual F)

■ Sharps Container (not supplied) (Visual G)

1. Remove the cover from the product vial (A) and clean the rubber
stopper with an alcohol swab (F).

■ Wash your hands with soap.

■ Use alcohol swab to clean the surface where you will

be preparing product.

Peel off the protective
A 2.Injektiopullo
(1) cover of the vial adapter (E),but do not remove
it from the package.Keeping the product vial (A) on a table,push the

■ Enter your required injection volume here (from HCP): ________mL
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Nplate-annoksensa itse. Tällöin tarkistetaan potilaan trombosyyttiarvo ja
myös uudelleen hänen pistostekniikkansa, kun hän valmistaa ja pistää
Nplate-annoksensa itse. Potilas voi jatkaa Nplate-annosten pistämistä itse
vain, jos hän pystyy osoittamaan, että hän osaa valmistaa Nplateinjektioliuoksen ja pistää annoksen.

✔
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Potilaiden valinta ja koulutus
Nplate-kotipistoshoidossa
(tämä ohjekirja)

Nplate-kotipistoshoidon tarkistuslista
(opas, joka on tarkoitettu avuksi potilaita
valittaessa ja varmistettaessa, että potilaat
saavat mukaansa oikeat tarvikkeet
kotipistoshoitoa varten)

ProductOHJEET
Preparation
and Injection Reference Mat
OHJELEHTIÖ – VAIHE VAIHEELTA ETENEVÄT
NPLATEANNOKSEN VALMISTAMISESTA JA PISTÄMISESTÄ
Nplate-kotipistoshoidon kuvalliset ohjeet

Tämän lehtiön ohjeet opastavat sinua vaihe vaiheelta, kun valmistat ja pistät viikoittaisen Nplate-annoksesi kotona.

Please
call X-XXX-XXX-XXXX
■ Enter
Terveydenhoitohenkilökunta on näyttänyt sinulle kaikki tässä Ohjelehtiössä esiteltävät vaiheet
koulutuksen
aikana.
Kun
lääkkeen
itse*Your
kotona,
tämä(X-XXX-XXX-XXXX) for more information.
your required injection
volume
herepistät
(from HCP):
________mL
healthcare provider may recommend a smaller 29- or 31-gauge needle for injection.
product
vials inyou
their
protectthan
fromone
lightinjection
until use. of product,follow
You may beNäin
requiredvoit
to useolla
more than
one injection
your doctorStore
has
instructed
tocarton
taketomore
lehtinen auttaa sinua muistamaan kaikki annoksen valmistamiseen ja pistämiseen kuuluvatNOTE:
vaiheet.
varma,
ettäof product.If
teet jokaisen
vaiheen
oikein.

1. Remove the cover from the product vial (A) and clean the rubber
stopper with an alcohol swab (F).
2. Peel off the protective cover of the vial adapter (E),but do not remove
it from the package.Keeping the product vial (A) on a table,push the
vial adapter (E) down onto the center of the vial’s rubber stopper until
it is firmly in place.
3. To assemble the prefilled sterile water syringe (B-1, B-2),attach the
plunger rod (B-1) to the syringe (B-2) by twisting the plunger rod
(B-1) clockwise onto the syringe (B-2) until you feel a slight
resistance.
4. To remove the white plastic cover of the prefilled syringe (B-2),hold
the syringe at its base with one hand and bend the tip of the white
plastic cover downward with your other hand.This will break the seal
of the white plastic cover.
5. Double-check that the vial adapter (E) is securely in place,and remove
the packaging.Keeping the product vial (A) on the table,attach the
water-filled syringe (B-1, B-2) to the vial adapter (E) by twisting the
syringe tip clockwise onto the vial adapter until you feel a slight
resistance.
6. Slowly and gently expel water into the product vial (A).Water should
flow slowly onto the powder.Do not force water into the vial.
7. Gently swirl the product vial to dissolve the powder.Do not shake the
vial.This may take as long as 2 minutes.Once fully dissolved, product
should be clear and colorless.
8. Once the powder is completely dissolved,remove the syringe (B-1,
B-2) from the vial adapter (E) by twisting counterclockwise.Discard
the syringe (B-1, B-2) into the sharps container (G).
9. Remove the 1 mL syringe (C) from its package and pull the plunger to
the 1 mL marking.Do not pull plunger past the 1 mL marking.

JOS HAVAITSET HAITTAVAIKUTUKSIA, KERRO NIISTÄ LÄÄKÄRILLE, APTEEKKIHENKILÖKUNNALLE TAI
SAIRAANHOITAJALLE. VOIT ILMOITTAA HAITTAVAIKUTUKSISTA MYÖS SUORAAN (KS.YHTEYSTIEDOT
ALLA). ILMOITTAMALLA HAITTAVAIKUTUKSISTA VOIT AUTTAA SAAMAAN ENEMMÄN TIETOA TÄMÄN
LÄÄKEVALMISTEEN TURVALLISUUDESTA.
WWW-SIVUSTO: WWW.FIMEA.FI
LÄÄKEALAN TURVALLISUUS- JA KEHITTÄMISKESKUS FIMEA
LÄÄKKEIDEN HAITTAVAIKUTUSREKISTERI
PL 55
00034
FIMEA LÄÄKÄRIIN, JOS SINULLA ON KYSYTTÄVÄÄ TAI HUOLENAIHEITA
OTA YHTEYTTÄ
Nplate_HAT PACK_EU_RMP_v2.0_09-NOV-2017_
Nplate_HAT
PACK_EU_RMP_v2.0_09-NOV-2017_incl V66_FINLAND_Finnish_v1.0_14-AUG-2018
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VAIHE 1 VAIHE 2

VAIHE 3

VAIHE 4

VAIHE 5

VAIHE 6

VAIHE 7

Ohjelehtiö

10. Attach the 1 mL syringe (C) to the vial adapter (E) of reconstituted
solution by twisting the syringe tip clockwise onto the vial adapter
until you feel a slight resistance,and slowly expel air into the vial (A).
11. Keeping the plunger at the base of the syringe (C),turn vial (A)
assembly and syringe upside down,so the vial is above the syringe.
12. Withdraw all of the liquid into the syringe (C).Do not pull plunger
past the 1 mL marking.
13. Remove all air bubbles by gently tapping the barrel of the syringe (C).
Once the air bubbles have risen to the top,gently push them
back into the vial (A) by slowly pushing the plunger.
14. Ensure the syringe (C) has the correct amount for your dose (doublecheck the injection volume entered above) by pushing the plunger
of the syringe to expel any excess liquid back into the vial (A).
15. Remove syringe (C) from the vial adapter (E) by twisting
counterclockwise,but make sure to keep the syringe in your hand.
16. While holding the syringe (C) in your hand with the tip facing up,
remove the 27 G needle* (D) from its packaging by peeling apart
the tabs.
17. Attach the needle (D) onto the filled syringe (C) by twisting
clockwise until you feel a slight resistance.Pull back the pink needle
safety shield,and then remove the white needle cover by pinching it
firmly and pulling in the opposite direction of the syringe assembly.
18. Open a new alcohol swab package (F) and clean the injection site.
When giving the injection,use one hand to gently pinch the cleaned
area of skin and hold it firmly.With the other hand,hold the syringe (C)
at a 45-degree angle to the skin.
19. After injecting your product dose,activate the pink needle safety
shield (D) with one hand until you hear it click into place,and then
place the entire syringe assembly (C,D) into the sharps container (G).

VAIHE 8

Please call X-XXX-XXX-XXXX (X-XXX-XXX-XXXX) for more information.
*Your healthcare provider may recommend a smaller 29- or 31-gauge needle for injection.
Store product vials in their carton to protect from light until use.

10

A.Product Vial
(500 mcg)

VAIHE 9

F. Alcohol Swab Packages

E. One Vial Adapter
NOTE: These images are for reference only.
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Säilytä injektiopullot alkuperäisessä pakkauksessaan valolta suojattuina käyttöhetkeen asti. Tämä lääke voidaan ottaa jääkaapista
huoneenlämpöön (enintään 25 °C) ja säilyttää huoneenlämmössä enintään 30 vuorokautta.
Terveydenhoitohenkilökunta saattaa suositella eri neulaa lääkkeen pistämiseen.

the steps as defined in the Patient Instructions for Use to complete your prescribed dose of product using a new reconstitution kit(s).

Preparation and Administration of Product

OTA YHTEYTTÄ LÄÄKÄRIIN, JOS SINULLA ON KYSYTTÄVÄÄ TAI HUOLENAIHEITA

HUOM: Nämä kuvat ovat vain viitteellisiä.

Plastic cover

B-1. One Plunger Rod

C. One Disposable 1 mL Syringe

B-2. One Prefilled Sterile Water Syringe

VALMISTELUALUE
G. Sharps Container (not supplied)

D. Safety Needle: 27 G, ½ inch
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NOTE: These images are for reference only.
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Nplate-työskentelyalusta
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Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä haittavaikutuksista
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (www.fimea.fi)
tai myyntiluvan haltijalle:
Amgen AB, sivuliike Suomessa
PL86
02101 ESPOO
e-mail: nordic.baltic.drugsafety@amgen.com
puh.: (09) 54 900 500
Lisätietoja on Nplate-valmisteen voimassa olevassa valmisteyhteenvedossa
http://www.ema.europa.eu/.
Jos teillä on kysyttävää tai haluatte lisätietoja Nplate-valmisteen käytöstä,
pyydämme teitä ottamaan yhteyttä lääketietoasiantuntijaamme (puh. (09) 54 900 500,
sähköposti: medinfonb@amgen.com).

© 2012 Amgen. All rights reserved.
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