
NPLATE-KOTIPISTOSHOIDON TARKISTUSLISTA

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
 vakiintunut – eli Nplate-annos on pysynyt samana vähintään neljän viikon ajan.

Halukkuus osallistua koulutusjaksoon 
•  Potilaalle on kerrottu, että kotipistoshoitoon kuuluu koulutusjakso ja hänen on 

pystyttävä osoittamaan, että hän pystyy valmistamaan ja pistämään itse annoksensa

 
Varmista, että potilas täyttää nämä kriteerit

✔

✔

✔

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

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

Uusi vastaanottoaika, kun potilas on ensimmäiset neljä viikkoa pistänyt 
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 Nplate-
injektioliuoksen ja pistää annoksen.

✔

✔

✔

✔

✔



© 2012 Amgen.  All rights reserved. NPO-FIN-AMG-031-2013- February-P - 2/2013

Nplate® (romiplostiimi) valmisteyhteenvedon lyhennelmä
KÄYTTÖAIHE: Nplate on tarkoitettu kroonisen immunologisen (idiopaattisen) trombosytopeenisen purpuran (ITP) hoitoon aikuispotilaille, joiden perna 
on poistettu, kun muut hoidot (esim. kortikosteroidit, immunoglobuliinit) eivät tehoa. Nplatea voidaan harkita toisen linjan hoitona aikuispotilaille, joiden 
perna on tallella, kun leikkaus on vasta-aiheinen.
ANNOSTUS JA ANTOTAPA: Nplate annetaan kerran viikossa injektiona ihon alle. Aloitusannos on 1 μg/kg painon mukaan. Jatkoannostus kerran viikos-
sa säätäen annokset trombosyyttiarvon mukaisesti. Annoksen laskeminen ja säätäminen: ks. valmisteyhteenveto. Injisoitava Nplate-määrä voi olla hyvin 
pieni. Annos on laskettava huolellisesti ja varmistettava, että liuotuksen jälkeen injektiopullosta vedetään oikea määrä liuosta injektioruiskuun, jonka 
asteikon tarkkuus on 0,01 ml. Romiplostiimin turvallisuutta ja tehoa alle 18-vuotiaiden lasten hoidossa ei ole vielä varmistettu. Tietoja ei ole saatavilla. 
Romiplostiimihoitoa ei pidä antaa potilaille, joilla on kohtalainen tai vaikea maksan vajaatoiminta (Child-Pugh-pistearvo ≥ 7), paitsi jos hoidon odotettu 
hyöty on suurempi kuin todettu porttilaskimotromboosin riski potilailla, jotka ovat saaneet trombopoietiini-reseptorin agonisteja maksan vajaatoimintaan 
liittyvän trombosytopenian hoitoon. Jos romiplostiimihoito katsotaan välttämättömäksi, trombosyyttiarvoja on seurattava tarkoin tromboembolisten 
komplikaatioiden riskin pienentämiseksi. 
VASTA-AIHEET: Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle, apuaineille tai E. coli -bakteerissa tuotetuille proteiineille. 
VAROITUKSET: Trombosytopenia ilmaantuu todennäköisesti uudelleen hoidon lopettamisen jälkeen. Hoidon lopettamisen yhteydessä potilaiden tilaa 
seurataan tarkoin trombosyyttiarvon laskun havaitsemiseksi ja annetaan asianmukaista hoitoa verenvuotojen välttämiseksi. Trombopoietiinireseptoreja 
stimuloivien aineiden käyttöön liittyy riski lisääntyneen luuytimen retikuliinin muodostumiselle. Solujen morfologiset poikkeavuudet tulisi tutkia perifee-
risen veren sivelyvalmisteesta ja tehdä täydellisen verenkuvan määritykset ennen romiplostiimihoitoa ja hoidon aikana. Normaalialueen ylittäviin trombo-
syyttiarvoihin liittyy tromboottisten/tromboembolisten komplikaatioiden vaara. Romiplostiimihoidossa on noudatettava varovaisuutta, jos potilaalla on 
tunnettuja tromboembolian riskitekijöitä. Tromboembolisia tapahtumia, myös porttilaskimotromboosia, on raportoitu romiplostiimia saaneilla potilailla, 
joilla on krooninen maksasairaus. Romiplostiimin käytössä on noudatettava varovaisuutta näitä potilasryhmiä hoidettaessa. Annoksen säätämistä koskevia 
ohjeita on noudatettava. Nplate-hoidon yhteydessä on raportoitu lääkitysvirheitä, kuten yli- ja aliannostelua. Yliannostus voi johtaa liian suureen trombo-
syyttiarvon nousuun ja tromboottisiin/tromboembolisiin komplikaatioihin. Aliannostelutapauksissa trombosyyttiarvo voi jäädä odotettua pienemmäksi, 
mikä voi altistaa verenvuodoille. Potilaiden trombosyyttiarvoja on seurattava Nplate-hoidon aikana. Romiplostiimia ei tule käyttää myelodysplastisesta 
oireyhtymästä johtuvan trombosytopenian eikä minkään muun trombosytopenian aiheuttajan kuin ITP:n hoitoon muutoin kuin kliinisissä tutkimuksissa. 
Jos hoitovaste häviää tai trombosyyttivaste ei säily suositeltua romiplostiimiannosta käytettäessä, tulisi pyrkiä selvittämään taustalla olevat syyt, joita 
voivat olla esimerkiksi immunogeenisuus ja lisääntynyt luuytimen retikuliini. Potilaiden puna- ja valkosoluarvojen seuraamista tulisi harkita romiplostii-
mihoidon aikana. 
YHTEISVAIKUTUKSET: Yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty. Tutkimuksissa Nplatea on annettu yhdessä seuraavien ITP:n hoidossa käytettävien lääk-
keiden kanssa: kortikosteroidit, danatsoli ja/tai atsatiopriini, IVIg ja anti-D-immunoglobuliini.
RASKAUS JA IMETYS: Romiplostiimin käyttöä ei suositella raskauden aikana eikä sellaisten naisten hoitoon, jotka voivat tulla raskaaksi ja jotka eivät 
käytä ehkäisyä. Ei tiedetä, erittyvätkö romiplostiimi/metaboliitit äidinmaitoon. Vastasyntyneeseen/imeväiseen kohdistuvia riskejä ei voida poissulkea. Pää-
tettäessä lopetetaanko imetys vai romiplostiimihoito, on otettava huomioon toisaalta imetyksen hyöty lapselle ja toisaalta hoidosta koituva hyöty äidille.
VAIKUTUS AJOKYKYYN JA KONEIDEN KÄYTTÖKYKYYN: Kliinisissä tutkimuksissa joillakin potilailla on esiintynyt lieviä tai kohtalaisia ohimeneviä 
huimauskohtauksia, jotka voivat heikentää ajokykyä tai koneiden käyttökykyä.
HAITTAVAIKUTUKSET: Hyvin yleiset: yliherkkyys ja päänsärky. Yliherkkyysreaktioihin kuuluvat ihottuma-, nokkosihottuma- ja angioedeematapaukset. 
Yleiset: luuytimen toimintahäiriö, trombosytopenia, angioedeema, unettomuus, huimaus, migreeni, parestesiat, kasvojen ja kaulan punoitus, keuhkoem-
bolia, pahoinvointi, ripuli, vatsakipu, ummetus, dyspepsia, kutina, mustelmat, ihottuma, nivelkipu, lihaskipu, lihaskouristukset, raajakipu, selkäkipu, luu-
kipu, väsymys, perifeerinen edeema, infl uenssan kaltainen sairaus, kipu, voimattomuus, kuume, vilunväristykset, injektiokohdan reaktiot ja ruhje. Melko 
harvinaiset haittavaikutukset: ks. valmisteyhteenveto.
FARMASEUTTISET TIEDOT: Säilytä jääkaapissa (2 °C - 8 °C). Ei saa jäätyä. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle. Voidaan ottaa tilapäisesti 
jääkaapista huoneenlämpöön (enintään 25 °C) enintään 24 tunnin ajaksi. Mikrobiologisista syistä valmiste on käytettävä heti liuottamisen jälkeen. Ellei 
sitä käytetä heti, käytönaikaiset säilytysajat ja käyttöä edeltävät olosuhteet ovat käyttäjän vastuulla. Normaalisti ne saavat olla enintään 24 tuntia 25 °C:ssa 
tai 24 tuntia 2° - 8 °C:ssa, valolta suojattuna. 
PAKKAUKSET JA HINTA 1.2.2013 (VMH + ALV): Nplate injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten.
250 μg romiplostiimia, 1 injektiopullo ja tarvikepakkaus (Vnr 090149) 701,99 €
500 μg romiplostiimia, 1 injektiopullo ja tarvikepakkaus (Vnr 090161) 1351,52 €
KORVATTAVUUS: Reseptilääke. Ylempi erityiskorvausryhmä (100 %). Itsenäinen verihiutaleiden tai granulosyyttien niukkuus (129). 
EHTO: Hoito on toteutettava verisairauksien hoitoon perehtyneen lääkärin valvonnassa. 
LISÄTIEDOT: Katso Nplate-valmisteyhteenveto 12.12.2012 ja perehdy lääkäreille tarkoitettuun Nplate-tietopakettiin ennen lääkkeen määräämistä.   
Amgen AB, sivuliike Suomessa, PL 86, 02101 Espoo. Puh. (09) 54 900 500.


