DUODOPA®-HOIDON YLLÄPITO

Tämä kysymyslista on tarkoitettu hoitohenkilökunnan avuksi potilaan Duodopa-hoidon seurantaan. Potilaiden
olisi hyvä seurata oireitaan ja kirjata niitä ylös 2–3 päivän ajan ennen vastaanottokäyntiä tai sairaalan ohjeiden
mukaisesti.
Potilaiden tarpeet vaihtelevat yksilöllisesti, joten seuranta-aikataulu ja kysymykset on sovitettava kunkin potilaan
tilanteeseen.
Kotiutuksesta kulunut aika

Soitto

Vastaanottokäynti

✓

Yksi viikko
Yksi kuukausi

✓

Kolme kuukautta

✓

Kuusi kuukautta

✓

LAITTEEN JA LETKUJEN KÄSITTELY
Laite

1 vko

1 kk

3 kk

6 kk

Huomioitavaa

Osaatko käynnistää ja sammuttaa laitteen ja
ottaa tarvittaessa lisäannoksen?
Osaatko yhdistää lääkekasetin laitteeseen ja
liittää sen PEG/J-letkuun?
Onko laitteessa ollut hälytyksiä?
Oletko vaihtanut laitteeseen paristot?

Letkut
Pystytkö huuhtelemaan sisäletkun ja
sivuhaaran?
Ovatko PEG/J-letku ja liittimet kunnossa?
Lisätietoja latteen käytöstä ja tavallisimmista hälytyksistä löydät Hoitajaoppaasta 4 Duodopa-laitteen käyttö.

ANNOSTEN VAIKUTUS
Päivä
Miten aamuannos vaikuttaa?
Miten lisäannokset vaikuttavat?
Miten jatkuva infuusio toimii päivän aikana?
Montako lisäannosta tarvitset päivässä?

Yö
Miten yösi sujuvat?
Otatko tablettimuotoisia Parkinson lääkkeitä
iltaisin tai öisin?
Onko sinulla painajaisia / vilkkaita unia?

1 vko

1 kk

3 kk

6 kk

Huomioitavaa

Annosten hallinta

1 vko

1 kk

3 kk

6 kk

Huomioitavaa

Oletko muuttanut jotakin annosta – aamuannosta, jatkuvaa infuusiota tai lisäannosta?
Jos olet, mitä annoksia ja miten usein?
Käytätkö muita Parkinson lääkkeitä Duodopan
lisäksi?

Sosiaalinen elämä ja mieliala
Kerro sosiaalisesta elämästäsi.
Onko toimintakykysi muuttunut? Pystytkö
nyt tekemään asioita, jotka eivät aiemmin
onnistuneet?
Millainen on mielialasi?
Lisätietoja annosten muuttamisesta löydät Hoitajaoppaasta 4 Duodopa-laitteen käyttö.

AVANTEEN HOITO JA KANTOVÄLINEIDEN KÄYTTÖ
Avanne

1 vko

1 kk

3 kk

6 kk

Huomioitavaa

Miltä avanne näyttää?
Onko se puhdas?
Onko se kuiva?
Onko punoitusta, turvotusta tai onko se ärtynyt?
Onko sinulla vatsakipua?

Kantovälineet
Mitä kantovälineitä käytät?
Ovatko kantovälineet sopivia ja käytännöllisiä?
Tiedätkö, mistä saat tilattua kantovälineitä?

Muuta
Oletko hakenut hoitotarvikejakelusta
tarvikkeita?
Onko sinulla lääkärin antama todistus hoidosta
(Treatment Certificate)?
Tiedätkö, mihin voit ottaa yhteyttä, jos sinulla
on kysyttävää hoidosta tai ongelmia hoidon
suhteen?
Lisätietoja avanteen ja PEG/J-letkun hoidosta löydät Hoitajaoppaasta 3 Duodopa-hoidon aloitus.
Lisätietoja kantovälineistä löydät Hoitajaoppaasta 2 Elämää Duodopan kanssa.

Duodopa on tarkoitettu pitkälle edenneen levodopaan reagoivan Parkinsonin taudin hoitoon, johon liittyy
vaikeita motorisia tilanvaihteluja ja hyper-/dyskinesiaa, eivätkä saatavilla olevat Parkinsonin taudin lääkkeiden
yhdistelmät tuota tyydyttäviä tuloksia. Duodopa on geeli, joka annostellaan jatkuvana infuusiona laitteen
(CADD-Legacy 1400 pumppu) ja letkujen kautta ohutsuoleen.
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