VPRIV
Tarkistuslista potilaiden kelpoisuuden määrittämiseksi ennen kotona
annettavan infuusion aloittamista
Kotona annettavan infuusion edellytykset
• P
 äätöksen VPRIV® -valmisteen (velagluseraasi alfa infuusiota varten) antamisesta kotiympäristössä tekee hoitava lääkäri yhdessä
potilaan ja/tai omaishoitajan kanssa
 euraavilla kysymyksillä on tarkoitus tunnistaa kliinisiä ja käytännön seikkoja, jotka on otettava huomioon ennen kotona annettavaan
• S
hoitoon siirtymistä ja sen jälkeen1
• H
 oitava lääkäri on viime kädessä vastuussa kotona annettavaa VPRIV®-infuusiota saavan potilaan säännöllisestä tarkkailusta
• H
 oitoa (annosta ja infuusionopeutta), joka on saatu sairaalassa ja/tai erikoislääkäriasemalla, ei saa muuttaa kotiympäristössä ellei se
ole välttämätöntä turvallisuussyistä
• Infuusion saa antaa vain hoitava lääkäri tai kotihoidon sairaanhoitaja tai heidän valvonnan alaisena.
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Onko potilaalle ja/tai omaishoitajalle annettu riittävästi tietoa kotona annettavasta infuusiosta, siihen liittyvistä
riskeistä, mahdollisista komplikaatioista ja lääketieteellisen avun saannista kotona sekä yhteystiedoista
hätätilanteessa?
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Onko potilas ja/tai omaishoitaja saanut riittävän opetuksen ja tietoinen kotona annettavan infuusion riskeistä?
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Onko kotiympäristö turvallinen ja riittävä? (Puhdas, hygieeninen, siellä on säilytystilaa tarvikkeille, lääkkeille ja
lääkitykselle hätätilanteessa)
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Onko potilas saanut vähintään kolme perättäistä hyvin siedettyä VPRIV®-infuusiota (ei infuusioon liittyviä reaktioita)
erikoislääkäriasemalla?
Katsotaanko potilaan tilan olevan lääketieteellisesti vakaa?
Onko potilas aikaisemmin noudattanut infuusioaikataulua?
Onko potilas suostunut saamaan VPRIV®-valmistetta kotona?

Onko nopea ja luotettava yhteydenpito mahdollinen ongelmien sattuessa?
Onko saatavilla lääkitystä, jonka avulla potilas ja/tai omaishoitaja voi toimia hätätilanteessa tarvittaessa?
Onko kaikki yllä mainitut vaatimukset täytetty?

Lähteet
1. H
 aute Autorité de Santé. Gaucher disease National Diagnosis and Treatment Protocol 2007; saatavissa:
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/ven_gaucher_web.pdf. Käsiksi 6. kesäkuu 2020

Tämä asiakirja on tarkoitettu ainoastaan terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön yhdessä VPRIV®:n valmisteyhteenvedon kanssa. Shire on valmistanut materiaalin osana VPRIV® -valmisteen
riskinminimointitoimenpiteitä. Kaikista epäillyistä haittavaikutuksista pyydämme ilmoittamaan Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle Fimea (Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri) tai
Shire-yhtiölle seuraavaan osoitteeseen: drugsafety@shire.com
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