STEG-FÖR-STEG GUIDE VID BEREDNING OCH INJICERING
AV NPLATE®
Hjälp vid hemadministrering av Nplate®
I den här broschyren visas alla steg för att du varje vecka ska kunna bereda och injicera Nplate® på rätt sätt hemma.
Under utbildningen visade din läkare alla de steg som beskrivs i denna Steg-för-steg guide. När du injicerar hemma är denna broschyr ett bra stöd för att
du ska kunna känna dig säker på att du inte glömmer något steg samt att du utför alla förberedelser och injektionen på rätt sätt.

KONTAKTA LÄKARE OM DU HAR NÅGRA FRÅGOR ELLER FUNDERINGAR
OM DU FÅR BIVERKNINGAR, TALA MED LÄKARE, APOTEKSPERSONAL ELLER SJUKSKÖTERSKA. DU KAN OCKSÅ
RAPPORTERA BIVERKNINGAR DIREKT (SE DETALJER NEDAN). GENOM ATT RAPPORTERA BIVERKNINGAR KAN
DU BIDRA TILL ATT ÖKA INFORMATIONEN OM LÄKEMEDELS SÄKERHET.
WEBBPLATS: WWW.FIMEA.FI
SÄKERHETS- OCH UTVECKLINGSCENTRET FÖR LÄKEMEDELSOMRÅDET FIMEA
BIVERKNINGSREGISTRET
PB 55
00034 FIMEA
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INNAN DU BÖRJAR
Läs hela bruksanvisningen noggrant.
Anvisningarna i denna Steg-för-steg guide är avsedda för patienter som redan fått utbildning i självadministrering av vårdpersonal. Om du inte har fått
någon utbildning ska du inte självadministrera Nplate, utan kontakta sjukvårdspersonal.
Kort om förvaring och användning
Förvara Nplate® i originalförpackningen i kylskåp tills det ska användas.
• Nplate® får ej frysas
• Nplate® är ljuskänsligt och ska skyddas från ljus
• Nplate® ska förvaras svalt (i kylskåp mellan 2 °C och 8 °C), men får ej frysas. Nplate® kan förvaras utanför kylskåp i 30 dagar vid
rumstemperatur (vid högst 25 °C).
• Används före utgångsdatum som anges på förpackningen och injektionsflaskans etikett efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen
i angiven månad
När Nplate® har lösts upp ska det användas omedelbart.
D et kan hända att det finns upplöst Nplate® kvar när du injicerat korrekt dos. Återanvänd inte Nplate®! Allt överskott av upplöst Nplate® måste
kastas omedelbart efter det att injektionen är klar. Överblivet Nplate® i injektionsflaskan får ALDRIG återanvändas för en annan injektion.

STEG 1: GÖR I ORDNING FÖR EN INJEKTION
0AMUS012_55_MAT_L18alt:250/500

NPLATE® BEREDNINGSMATTA

Gör först i ordning arbetsytan och Nplate® beredningsmatta:

mcg
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Du måste ha fått utbildning av vårdpersonal
0AMUS012_55_MAT_L18alt:250/500

mcg

6/14/10

7:53 PM

innan du själv börjar injicera Nplate®.
Product Preparation and
Injection Reference
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INNAN DU BÖRJAR
trained by your healthcare provider before you
• You
Läsmust
helabe
bruksanvi
or your caregiver can administer product.
sningen noggrant.
begin
• Before
Du skayou
sätta
upp ett regelbundet behandlingsschema som du
ska följa, även när du är på resande fot.
You will need:
• ■Se
till att
du har
material
Product
du
Vial (500
behöver
■
mcg)allt
(Visual A)
(se bilderna nedan).
Patients should establish a regular treatment schedule,
One Prefilled Sterile Water Syringe and Plunger
even when traveling.
• ■■Kontroller
(Visuals B-1 and B-2)
a utgångsdatum på alla injektions
flaskor.
■ Make sure you have all the
One Disposable 1 mL Syringe (Visual
supplies that you will need.
C)
■ Check the expiration dates
Safety Needle:
• ■Använd
inte27injektions
G, ½ inch (Visual
all vials.
D) om utgångsdatumet har
flaskan
Dopasserat
not use if expired.
eller omonden
■ One Vial Adapter (Visual
stått mer än 30 dagar i
rumstemperatur. E)
■ Wash your

Product Preparation and Injection Reference

Placera mattan på en ren, plan yta (t.ex. ett bord) med bra belysning

You must be trained by your healthcare provider

Before you begin

before you or your caregiver can administer

You will need:
■ Product Vial (500 mcg)

(Visual A)

■ One Prefilled Sterile Water

Syringe and Plunger (Visuals B-1 and B-2)

■ One Disposable 1 mL Syringe

even when traveling.

hands with soap.
■ Use alcohol swab to clean
the surface where you will
Sharps Container
• ■Tvätta
(not supplied)
händerna
(Visual
med tvål
ochG)vatten.
be preparing product.
■ Enter your
injection volume here (from HCP): ________m
L
• Använd required
en alkoholservett
för att rengöra ytan där du
a regular treatment schedule, NOTE: You may be required to use more
ska
bereda läkemedlet.
than
the steps as defined in the Patient

Tvätta händerna med tvål och vatten. Torka dem noga med en ren handduk

(Visual C)

inch (Visual D)

■ Check the expiration dates

Product Preparation and Injection Reference

NOTE: You may be required to use more than one
*Your healthcare provider may recommend a smaller
29- or 31-gauge needle for injection.
injection of product.If your doctorStore
hasproduct
instructed
the steps as defined in the Patient Instructions for
vials you to taketomore
protectthan
fromone
lightinjection
until use. of product,follow
Use to complete your prescribed dose of productin their carton
using a new reconstitution kit(s).

A.Product Vial
(500 mcg)

Preparation and Administration of Product

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)
it from the package.Keeping the product vial (A) ,but do not remove
vial adapter (E) down onto the center of the vial’s on a table,push the
rubber stopper until
it is firmly in place.
3. To assemble the prefilled sterile water syringe
(B-1,
plunger rod (B-1) to the syringe (B-2) by twisting B-2),attach the
(B-1) clockwise onto the syringe (B-2) until you feelthe plunger rod
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
plastic cover downward with your other hand.This tip of the white
will break the seal
of the white plastic cover.
5. Double-check that the vial adapter (E) is securely
the packaging.Keeping the product vial (A) on thein place,and remove
water-filled syringe (B-1, B-2) to the vial adapter table,attach the
syringe tip clockwise onto the vial adapter until you(E) by twisting the
feel a slight
resistance.
6. Slowly and gently expel water into the product
vial
flow slowly onto the powder.Do not force water into(A).Water should
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,rem
ove the syringe (B-1,
B-2) from the vial adapter (E) by twisting counterclockw
ise.Discard
the syringe (B-1, B-2) into the sharps container
(G).
9. Remove the 1 mL syringe (C) from its package
and
the 1 mL marking.Do not pull plunger past the 1 pull the plunger to
mL marking.

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.

you to take more than one injection of product,follow

10. Attach the 1 mL syringe (C) to the vial adapter
(E)
solution by twisting the syringe tip clockwise onto of reconstituted
until you feel a slight resistance,and slowly expel the vial adapter
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
Once the air bubbles have risen to the top,gently of the syringe (C).
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
remove the 27 G needle* (D) from its packaging tip facing up,
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
When giving the injection,use one hand to gentlythe injection site.
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
shield (D) with one hand until you hear it click into needle safety
place,and then
place the entire syringe assembly (C,D) into the sharps
container (G).

innan du börjar

Mat

E. One Vial Adapter

F. Alcohol Swab Packages

NOTE: These images are for reference only.

© 2010 Company.

All rights reserved. 5/10 MC50370-A P44178
Förvara injektionsflaskorna i originalförpackningen för
att skydda dem från ljus fram tills användning. Detta
läkemedel kan förvaras utanför kylskåp i 30 dagar vid
Din läkare kan rekommendera en annan injektionskan
rumstemperatur
yl.

B-1. One Plunger Rod

C. One Disposable 1 mL Syringe

B-2. One Prefilled Sterile Water Syringe

Plastic cover

BEREDNINGSYTA
G. Sharps Container (not supplied)

D. Safety Needle: 27 G, ½ inch
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STEG 1

one injection of product.If your doctor has instructed

for Use to complete your prescribed dose of
Se till att du harInstructions
följande mater
ial till hands

■ Make sure you have all the

F. Alcohol Swab Packages

product using a new reconstitution kit(s).
supplies that you will need.
Preparation and Administration of Product
on all vials.
Do not use if expired.
OBS: Dessa bilder är endast illustrativa
1. Remove the cover from the product vial (A) and
E)
clean the rubber
10. Attach the 1 mL syringe (C) to the vial adapter
■ Wash your hands with soap.
stopper with an alcohol swab (F).
■ Alcohol Swab Packages
(E)
(Visual F)
solution by twisting the syringe tip clockwise onto of reconstituted
■ Use alcohol swab to clean
the vial
■ Sharps Container (not supplied)
the surface where you will A 2. Peel off the protective cover of the vial adapter (E),but do not remove
until you
(Visual G)
feel a slight resistance,and slowly expel air into theadapter
it from the package.Keeping the product vial (A)
B1
be preparing product.
Pistongsta
vial
v
(1)
(A)
.
on
a
table,push
the
■ Enter your required injection
11. Keeping the plunger at the base of the syringe
B2 B-1.
Förfylld
vial adapter
Plastic cover
sprutaRod
Injektions
(E) down onto the center of the vial’s rubber stopper
volume here (from HCP): ________mL
med sterilt vatten (1)
flaska
(C),turn vial (A)
One Plunger
until
assembly and syringe upside down,so the vial is above
B-2. One Prefilled Sterile Water Syringe
it is firmly in place.
the syringe.
NOTE: You may be required to use more than one
med
12. Withdraw all of the liquid into the syringe (C)
A.Product
3. läkemedel
To assemble the prefilled
injection of product.If your doctor has instructed
sterileVial
water syringe (B-1, B-2)E.
.Do not pull plunger
One Vial
you to take more than one injection of product,follow
the steps as defined in the Patient Instructions for
,attach
the Adapter past the 1 mL marking.
plunger rod (B-1) to(500
Use to complete your prescribed dose of product
F. Alcohol Swab Packages
mcg) (B-2) by twisting
the syringe
using a new reconstitution kit(s).
13. Remove all air bubbles by gently tapping the
(B-1) clockwise onto the syringe (B-2) until you feelthe plunger rod
0AMUS012_55_MAT_L18alt:250/500
barrel
a slight
Preparation and Administration of Product
mcg 6/14/10 7:53 PM Page
resistance.
Once the air bubbles have risen to the top,gently of the syringe (C).
1
push them
back into the vial (A) by slowly pushing the plunger.
1. Remove the cover from the product vial (A) and
4. To remove the white plastic cover of the prefilled
clean the rubber
syringe (B-2),hold
10. Attach the 1 mL syringe (C) to the vial adapter
stopper with an alcohol swab (F).
14. Ensure the syringe (C) has the correct amount
the syringe at its base with one hand and bend the
(E)
for your dose (doublesolution by twisting the syringe tip clockwise onto of reconstituted
plastic cover downward with your other hand.This tip of the white
check the injection volume entered above) by pushing
2. Peel off the protective cover of the vial adapter
the vial adapter
will break the seal
the
(E)
,but
do
not
remove
until
you
feel
a
slight
of
of
the
the
resistance,and
white
syringe to expel any excess liquid back into the vial plunger
it from the package.Keeping the product vial (A)
slowly expel air into the vial (A). plastic cover.
(A).
11. Keeping the plunger at the base of the syringe
vial adapter (E) down onto the center of the vial’s on a table,push the
5. Double-check
15. Remove syringe (C) from the vial adapter
Plastic cover
thatB-1.
the vial
(C),turn vial
Oneadapter
(E) is securely in place,and remove B-2. One
Plunger
(A)
(E) by twisting
rubber stopper until
assembly and syringe upside down,so the vial is above
Prefilled
it is firmly in place.
the packaging.Keeping the product vialRod
counterclockwi
Sterile
Water
se,but
Syringe
make
sure to keep the syringe in your hand.
the syringe.
(A) on the
12. Withdraw all of the liquid into the syringe (C)
water-filled syringe (B-1, B-2) to the vial adapter table,attach the
3. To assemble the prefilled sterile water syringe
16.
While
holding
the
syringe
(C)
.Do
in
not
your
(E)
pull
hand with the
plunger
(B-1,
past the 1 mL marking.
syringe tip clockwise onto the vial adapter until you by twisting the
plunger rod (B-1) to the syringe (B-2) by twisting B-2),attach the
remove the 27 G needle* (D) from its packaging tip facing up,
C. One Disposable 1 mL Syringe
feel
a
slight
the
by
plunger
peeling
rod
apart
resistance.
13. Remove all air bubbles by gently tapping the
(B-1) clockwise onto the syringe (B-2) until you feel
the tabs.
barrel
a slight
(C).
1 ml engångssp
resistance.
Once the air bubbles have risen to the top,gently ofCthe6.syringe
rutawater into the product vial (A).Water should
G. Sharps Container (not supplied)
17. Attach the needle (D) onto the filled syringe
push themSlowly and gently expel
(C) by twisting
back into the vial (A) by slowly pushing the plunger.
flow slowly
4. To remove the white plastic cover of the prefilled
onto the(1)
clockwise until you feel a slight resistance.Pull back
powder.Do not force water into the vial.
med
Luer-lock
syringe (B-2),hold
the pink needle D Säkerhetskanyl: 27 G*, 13 mm (1)
14. Ensure the syringe (C) has the correct amount
the syringe at its base with one hand and bend the
7.
Gently
safety
swirl
shield,and then remove the white needle cover by
for your dose (double- the product vial to dissolve the powder.Do not shake the
pinching it
plastic cover downward with your other hand.This tip of the white
check the injection volume entered above) by pushing
vial.This may take as long as 2 minutes.Once fully
firmly and pulling in the opposite direction of the
You must be trained by your healthcare provider
will break the seal
dissolved, product
syringe assembly.
the plunger
of the syringe to expel any excess liquid back into
should
before youof the
be
clear
18.
and
Open
cover.
colorless.
a
new
orwhite
yourplastic
alcohol
swab
caregiver
package
the vial (A).
(F) and clean
can
er product. 15. Remove syringe (C) from the vial adapter
5. Double-check that the vial adapter (E) isadminist
When giving the injection,use one hand to gentlythe injection site.
securely
(E) by twisting8. Once the powder is completely dissolved,remove the syringe (B-1,
pinch the cleaned
Before you begin
the packaging.Keeping the product vial (A) on thein place,and remove
counterclockwise,but make sure to keep the syringe
B-2) from the vial adapter (E) by twisting counterclockwi
area of skin and hold it firmly.With the other hand,hold
in your the
the syringe (C)
hand.
se.Discard
water-filled syringe (B-1, B-2) to the vial adapter table,attach the
at a 45-degree angle to the skin.
syringe (B-1, B-2) into the sharps container (G)
16. While holding the syringe (C) in your hand with
.
the 9. up,
You will need:
syringe tip clockwise onto the vial adapter until you(E) by twisting the
19. After injecting your product dose,activate the
remove the 27 G needle* (D) from its packaging tip facing
the 1 mL C.
syringe
(C) from its package
One Disposable
feel a slight
by peeling Remove
and pull the plunger to
pink needle safety
1
mL
apart
Syringe
resistance.
the
■ Product Vial (500 mcg)
the
shield (D) with one hand until you hear it click into
tabs.
1 mL marking.Do not pull plunger past the 1 mL
D. Safety Needle: 27 G, ½ inch
■ Patients should establish
(Visual A)
marking.
place,and then
aintoregular
treatment
6. Slowly
place
and
schedule,
G.
the
Sharps
17.
gently
entire
Attach
expel
Container
syringe
the
water
needle (D) onto the filled syringe (C) byPlease
assembly (C,D) into the sharps container
the product vial (A).Water should
■ One Prefilled Sterile Water
E call
Adapter
X-XXX-XXX-XXX
evenslowly
twisting
(G)(not
when
till injektionsfl
. supplied)
X (X-XXX-XXX-XXX
traveling.
askan
X) for (1)
flow
Syringe and Plunger (Visuals B-1 and B-2)
more information.
onto
clockwise until you feel a slight resistance.Pull back
the powder.Do not force water into the vial.
F Förpackning med alkoholservetter (x4)
*Your
healthcare
provider may recommend a smaller 29- or 31-gauge
the pink
needle
■ One Disposable 1 mL Syringe
7.■Gently
safety shield,and then remove the white needle cover
Makeswirl
needle for injection.
surethe
G Behållare för stickande och skärande avfall
youproduct
have vial
all the
to dissolve
supplies
(Visual C)
Store
the that
powder.Do notneed.
vialsitin their carton to protect from light until use.
byproduct
pinching
shake the
vial.This may take as long as 2 minutes.Once fullyyou will
firmly and pulling in the opposite direction of the
■ Safety Needle: 27 G, ½
■
Check
dissolved,
syringe
the
assembly.
product
expiration
dates on all vials.
inch (Visual D)
should be clear and colorless.
ingår
18. Open a new alcohol swab package (F) and clean
NOTE:(1;
These
imagesej)
are for reference only.
Do not
use if expired.
■ One Vial Adapter (Visual
8. Once
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When giving the injection,use one hand to gentlythe injection site.
the powder
E)
is completely dissolved,remove the syringe (B-1,
P44178
pinch the cleaned
■B-2)
Washfrom
area of skin and hold it firmly.With the other hand,hold
your
thehands
vial adapter
■ Alcohol Swab Packages
with (E)
soap.
by twisting counterclockwise.Discard
the syringe (C)
(Visual F)
at a 45-degree angle to the skin.
(B-1,
B-2)tointo the sharps container (G).
■the
Usesyringe
alcohol
swab
■ Sharps Container (not supplied)
clean the surface where you will
9. Remove the 1 mL
19.
After
injecting
(Visual G)
your
syringe
product
(C) from its package and pull the plunger to
dose,activate the pink needle safety
be 1preparing
product.
the
shield
mL marking.Do
(D)
with
D.
one
■ Enter your required injection
Safety
hand
not
pull
until
Needle:
plunger
you
hear
27
past
G,
it
the
click
½
inch
1 mL marking.
into place,and then
volume here (from HCP): ________mL
place the entire syringe assembly (C,D) into the sharps
Please call X-XXX-XXX-XXXX (X-XXX-XXX-XXXX)
container (G).
for more information.
■ Safety Needle: 27 G, ½

■ One Vial Adapter (Visual

Rengör mattan med en alkoholservett (f)

■ Patients should establish

Mat

■ Alcohol Swab Packages
product.
(Visual F)

Mat

NOTERA:
Använd denna matta tillsammans med Steg-för
-steg guiden och/eller Bipacksedeln samt DVD för
självadministrering då du ska bereda din Nplate®injektion. Du kan behöva ta mer än en injektion av
Nplate. Om din läkare har instruerat dig att ta mer än en
injektion av Nplate®, ska du följa stegen som beskrivs
i Steg-för-steg guiden med en ny beredningssats för
A.Product Vial
E. One Vial Adapter
självadmini
(500 mcg) strering för att få hela den ordinerade dosen.

incl V66_FINLAND_Swedish_v1.0_14-AUG-2018
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(vid högst 25 °C).

STEG 1: GÖR I ORDNING FÖR EN INJEKTION
När arbetsytan är ren och klar ska Nplate® beredningssats för självadministrering tas ut från kylskåpet.
Kontrollera pulvret i Nplate®-flaskan mycket noga för att se om det är fruset. Använd inte läkemedlet om det är fruset. Om du har några frågor om förvaring
ska du kontakta sjukvårdspersonal.
Kontrollera utgångsdatum på beredningssatsen. Använd den inte om utgångsdatumet har passerat. Avbryt och kontakta sjukvårdspersonal.
OBS! Om läkare eller annan sjukvårdspersonal har berättat att du behöver mer än en injektion av nplate® för att få rätt dos, måste du använda mer än en beredningssats
för självadministrering. Följ stegen som beskrivs i denna Steg-för-steg guide och använd så många beredningssatser för självadministrering som behövs för att få den dos
Nplate® som läkaren har ordinerat.

Se till att du har följande till hands. Dessa föremål behöver du för att förbereda och injicera Nplate®. De är ordnade på samma sätt som på Nplate® beredningsmatta,
som du alltid ska använda när du ska bereda din Nplate®-injektion. OBS! Öppna inte förpackningarna förrän det anges i anvisningarna. Använd inte de komponenter
vars förpackningar är brutna eller skadade. Återanvänd inte några komponenter. Behållaren för stickande och skärande avfall ingår inte i beredningssatsen för
självadministrering och ska införskaffas innan självadministreringen påbörjas.

A Injektionsflaska med
läkemedel (1)

B1 Pistongstav (1)

xC 1 ml engångsspruta

D Säkerhetskanyl: 27 G, 13 mm (1)

med Luer-lock (1)

E Adapter till injektionsflaskan (1)

STEG 1

B2 Förfylld spruta med vatten (1)

F Alkoholservetter (x4)

G Behållare för stickande och skärande avfall

STEG 2: GÖR I ORDNING INJEKTIONSFLASKAN FÖR ANVÄNDNING, SÄTT PÅ ADAPTERN
I detta steg används 1 alkoholservett (F), 1 injektionsflaska med Nplate® (A) och 1 adapter (E)
• T a av den röda (250 mikrogram) eller
blåa (500 mikrogram) plasthylsan från
injektionsflaskan.

• Torka av gummiproppen med en ny 		
alkoholservett.
• Vidrör inte gummiproppen efter 		
rengöring.

F LI P

O FF

Alcohol
Prep Pad

• Sterile Tampon de preparation a l’alcool
• Sterile Tampon de preparation a l’alcool
• Sterile Tampon de preparation a l’alcool
• Sterile Tampon de preparation a l’alcoo

Alcohol
Prep Pad

• Sterile Tampon de preparation a l’alcool
• Sterile Tampon de preparation a l’alcool
• Sterile Tampon de preparation a l’alcool
• Sterile Tampon de preparation a l’alcoo

• Dra långsamt av skyddspappret
från adaptern med adaptern kvar i sin
plastförpackning.
• Vidrör inte injektionsflaskans
gummipropp eller adapterspetsen.



• Håll injektionsflaskan mot bordet med adaptern kvar
i sin plastförpackning och rikta adapterspetsen mot
mitten av injektionsflaskans gummipropp.
• Tryck fast adaptern på injektionsflaskan tills den sitter
säkert och det inte går att trycka ned ytterligare

STEG 2

• Ta av adapterns plastförpackning. Adaptern 		
är nu fastsatt på injektionsflaskan.
• Vidrör inte sprutkopplingen.

STEG 3: GÖR I ORDNING SPRUTAN MED STERILT VATTEN
I detta steg används 1 pistongstav (B-1) och 1 förfylld spruta med vatten (B-2)
Innan du börjar med steg 3 ska följande observeras: Den genomskinliga plastpistongstaven MÅSTE alltid fästas innan den vita spetsen bryts av från den
förfyllda sprutan med vatten. Utför steg 3a före steg 3b.
• S teg 3a: Fäst den genomskinliga pistongstaven till den förfyllda
sprutan med sterilt vatten genom att föra in den gängade änden av
pistongstaven i sprutan och försiktigt skruva staven medurs på den gråa
sprutpistongen, tills du känner ett lätt motstånd. Dra inte åt för hårt.

• Steg 3b: Håll sprutan i ena handen och
böj ned spetsen på det vita plastskyddet
med den andra handen. Då bryts det vita
plastskyddets försegling.
• När förseglingen är bruten ska det vita
plastskyddet dras av. Då ser man grått gummi
i locket



STEG 4: LÖS UPP NPLATE® GENOM ATT INJICERA VATTEN I INJEKTIONSFLASKAN
I detta steg används sprutan du gjorde i ordning i steg 3 samt injektionsflaskan med den fastsatta adaptern från steg 2
Innan du börjar med steg 4 ska följande observeras: Nplate®-pulvret ska lösas upp långsamt och försiktigt. Detta är en proteinprodukt och proteinet skadas
lätt av olämplig blandning och häftig skakning.
• Håll injektionsflaskan mot bordet och fäst den
vattenfyllda sprutan till injektionsflaskans adapter
genom att hålla längs adapterns ytterkant med ena handen
och skruva fast sprutans spets medurs på adaptern med
den andra handen tills du känner ett lätt motstånd.

STEG 3

STEG 4

STEG 4: LÖS UPP NPLATE® GENOM ATT INJICERA VATTEN I INJEKTIONSFLASKAN

• T ryck mycket långsamt och försiktigt på pistongstaven för
att injicera allt vatten från sprutan in i injektionsflaskan.
Vattnet måste flöda långsamt över pulvret.
• Forcera inte ned vattnet i injektionsflaskan.
OBS! När vattnet har injicerats i injektionsflaskan är det vanligt att
staven åker tillbaka uppåt i sprutan. Du behöver inte fortsätta att
trycka på pistongen under återstoden av steg 4.

Rätt

Fel

Innan du fortsätter: Se
till att allt vatten har
injicerats från sprutan
in i injektionsflaskan
innan du fortsätter
med upplösningen.

• Håll delen där injektionsflaskan och adaptern möts mellan fingrarna.
Snurra injektionsflaskan försiktigt genom att rotera handleden tills allt
pulver har lösts upp och vätskan i injektionsflaskan är klar och färglös.

• Injektionsflaskan får inte skakas.
• Rulla inte injektionsflaskan mellan 		
handflatorna.

Obs! Det kan ta upp till 2 minuter innan allt pulver har lösts upp.

STEG 4

STEG 4: LÖS UPP NPLATE® GENOM ATT INJICERA VATTEN I INJEKTIONSFLASKAN

• Innan du fortsätter:
– Kontrollera visuellt att den upplösta vätskan inte innehåller några partiklar och/		
		 eller är missfärgad. Den måste vara klar och färglös och allt pulver måste vara löst.
– OBS! Om vätskan är missfärgad eller innehåller partiklar ska du kontakta 			
		 sjukvårdspersonal
– Kontrollera att allt pulver är upplöst innan sprutan avlägsnas.
• När Nplate®-pulvret är helt upplöst avlägsnar du den tomma sprutan från
injektionsflaskans adapter genom att skruva av den moturs.

• Kasta den tomma sprutan i en behållare för stickande och skärande avfall.
Behåll injektionsflaskan med upplöst Nplate®.
Gör omedelbart i ordning en ny spruta för injektion.
• Fördröj inte injektionen av Nplate®.

STEG 5: GÖR I ORDNING EN NY SPRUTA FÖR INJEKTION
I detta steg används injektionsflaskan med den klara, upplösta lösningen med Nplate® från steg 4 samt 1 ml-sprutan (C)
Innan du fortsätter: Kontrollera vilken dos du ska ha innan du påbörjar detta steg. Obs! Nplate® är mycket kraftfullt och det är därför viktigt att du är noggrann
vid beredningen och använder rätt dos. Se till att avlägsna alla luftbubblor före injektionen.
• Ta ut1 ml-sprutan från
förpackningen.
• Dra in luft i sprutan till 1 ml
markeringen.
• Dra inte tillbaka pistongen mer än
till 1 ml.

• F äst 1 ml-sprutan till
adaptern på injektions
flaskan med det upplösta
Nplate® genom att vrida
sprutspetsen medurs på
adaptern tills du känner ett lätt
motstånd.

• A. Tryck in luft i injektionsflaskan.
• B. Håll kvar trycket på pistongen.
• C. Vänd injektionsflaskan med fastsatt spruta upp
och ner, så att injektionsflaskan är belägen över
sprutan.
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STEG 5: GÖR I ORDNING EN NY SPRUTA FÖR INJEKTION
• Dra in all vätska i sprutan.
– Den maximala administrerbara volymen är 0,5 ml
för injektionsflaskan med 250 mikrogram och 1 ml
för injektionsflaskan med 500 mikrogram.
• Dra inte ur pistongen från sprutans bakre ände.

• Kontrollera att pistongen är kvar i sprutan.
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• Kontrollera sprutan och avlägsna alla
luftbubblor.
– Knacka lätt på sprutan med fingrarna
för att separera bubblorna från
vätskan.
– Tryck långsamt pistongen uppåt för att
trycka ut alla luftbubblor från sprutan.

• K ontrollera vilken dos du ska ha
genom att titta i Dagboken för
självadministrering
• Tryck långsamt tillbaka pistongen
så att sprutan endast innehåller den
mängd som din läkare ordinerat.

• Kontrollera att övre delen av pistong
huvudet är i linje med den sprutmarkering
som överensstämmer med din dos. Det
kan vara så att du får trycka tillbaka
vätska i injektionsflaskan för att nå den
ordinerade dosen.
• Kontrollera en sista gång att sprutan
innehåller den mängd vätska som
överensstämmer med din dos och att alla
luftbubblor har avlägsnats.
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Innan du fortsätter: Kontrollera att rätt mängd vätska
för din dos är kvar i sprutan. Se till att alla luftbubblor
har avlägsnats från sprutan före injektionen.

STEG 5

STEG 5: GÖR I ORDNING EN NY SPRUTA FÖR INJEKTION
•	När alla luftbubblor har avlägsnats och sprutan är
fylld med rätt dos ska du skruva av sprutan från
injektionsflaskans adapter.

• H åll den fyllda sprutan i handen utan att vidröra
sprutspetsen.
• Lägg inte ned den fyllda sprutan efter att
injektionsflaskan har tagits av.
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STEG 6: GÖR I ORDNING INJEKTIONSKANYLEN
I detta steg används sprutan fylld med den uppmätta dosen Nplate® samt säkerhetskanylen (D)
• Håll sprutan i handflatan med spetsen riktad
uppåt och avlägsna säkerhetskanylen från
förpackningen.

• Fäst säkerhetskanylen på den fyllda sprutan. Ta i
ordentligt och vrid samtidigt fast säkerhetskanylen
på sprutan Vrid kanylen medurs för att fästa den
på sprutspetsen (Luer-lock).
• Nu är läkemedlet klart att injiceras. Fortsätt
OMEDELBART till steg 7
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STEG 7: VÄLJ OCH FÖRBERED ETT INJEKTIONSSTÄLLE
I detta steg används en ny alkoholservett (E)

• Välj injektionsställe. Tre ställen som rekommenderas för Nplate®-injektionen är:
– På mitten av lårens framsida
– Buken, förutom ett område 5 cm runt naveln
– Om någon annan ger dig injektionen kan han eller hon även använda utsidan av överarmen
– Byt injektionsställe för varje injektion

• Injicera inte i områden som ömmar, har blåmärken eller är hårda.
• Injicera inte i områden med ärr eller bristningar
• Torka av injektionsstället med en alkoholservett med en roterande rörelse.
• Vidrör inte det tvättade området igen innan du injicerar.

STEG 8: INJICERA NPLATE
I detta steg används den fyllda sprutan med nålenhet
• Dra tillbaka det rosa säkerhetsskyddet från
kanylen (i riktning mot sprutan och bort från
kanylen).

• Avlägsna det klara nålskyddet genom att
hålla sprutan i en hand och varsamt dra
skyddet rakt ut med den andra.
• Det klara nålskyddet ska avlägsnas före
injektionen.
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STEG 8: INJICERA NPLATE
• Nyp försiktigt tag i huden runt det
tvättade området med ena handen och
håll stadigt. Håll sprutan med andra
handen (som en penna) med 45 graders
vinkel mot huden.

• Injicera den ordinerade dosen
subkutant enligt de anvisningar du
fått av din läkare, sjuksköterska eller
apotekspersonal.

• Tryck in nålen i huden med en kort,
bestämd rörelse.

• När sprutan är tom drar du ut nålen ur
huden. Se till att hålla den i samma
vinkel som då den stacks in.
– Det kan blöda lite på injektionsstället.
Du kan trycka en bomullstuss eller
kompress över injektionsstället i 10
sekunder.
– Gnugga inte på injektionsstället.
Om det behövs kan du sätta på ett
plåster.
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• När injektionen är klar aktiverar du
det rosa säkerhetsskyddet genom
att trycka det framåt med tummen (eller
fingertoppen) på samma hand tills du
hör och/eller känner ett klick och den
låses på plats över nålen.

• K ontrollera visuellt att nålspetsen är
täckt. Täck alltid nålen med det rosa
säkerhetsskyddet innan du kastar
sprutan och nålen.
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STEG 9: KASSERA FÖRBRUKAT MATERIAL

Gör följande:
• Kasta omedelbart sprutan med den täckta nålen i en behållare för
stickande och skärande avfall
• Kasta omedelbart den använda injektionsflaskan i en lämplig
avfallsbehållare
• Kontrollera att allt övrigt material kastas i lämpliga behållare
Injektionsanordningen och injektionsflaskan med Nplate® får ALDRIG återanvändas
• Kanylen och sprutan ska kastas i en punkteringssäker behållare.
• Kassera allt överblivet Nplate® i en lämplig avfallsbehållare.
Överblivet Nplate® i injektionsflaskan får ALDRIG återanvändas för en annan injektion.

OM DU BEHÖVER MER NPLATE® FÖR ATT FÅ HELA DIN DOS ...
• Ta fram en ny beredningssats för självadministrering och en ny injektionsflaska med Nplate®.
• Börja om från början av denna Steg-för-steg guide och följ stegen för beredning och injicering med en ny beredningssats för självadministrering.

STEG 9
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