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ERELZI® SensoReady® esitäytetty kynä
O P E T U S PA K E T T I T E R V E Y D E N H U O L L O N
A M M AT T I L A I S T E N K ÄY T T Ö Ö N

Fimean hyväksymispäivämäärä Tammikuu/2018

ERELZI ® SensoReady ® esitäytetty kynä (50 mg)

2-vaiheinen pistostekniikka1

Ikkuna1

Sandoz A/S, c/o Sandoz
Metsänneidonkuja 10, 02130 Espoo
Sandoz lääkeneuvonta arkisin
klo 9.00-15.00, puh. 010 61 33 415
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Viitteet:
1. Erelzi® -valmisteen pakkausseloste: tietoa käyttäjälle, 2016. 2. Erelzi® valmisteyhteenveto.

Fimean hyväksymispäivämäärä Tammikuu/2018

Haittavaikutuksista ilmoittaminen: Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista
seuraavalle taholle: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 Fimea. www-sivusto:
www.fimea.fi Tutustu valmisteyhteenvetoon ennen lääkkeen määräämistä.

Piilossa oleva neula1

Ääni - ja valomerkit1

Korkki1

TERVEYDENHUOLLON
AMMATTILAISILLE

Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta.

Tässä paketissa on ERELZI SensoReady esitäytetyn kynän
opetuskappale. Paketti on tarkoitettu tukemaan potilaiden

Ennen ERELZI SensoReady esitäytetyn kynän käytön opettamista:
Kerro potilaalle, että kyseessä on opetuskynä. Pistosopetuksen aikana

pistosopetuksen toteuttamista. Voit palauttaa kynän alkuasentoon

potilas pääsee tutustumaan kynään, jotta lääkkeen pistäminen itse

kunkin käytön jälkeen. Tällöin samaa kynää voi käyttää

onnistuu helposti ja ilman huolta.

®

®

useiden potilaiden opetukseen.

®

•

Opetuskynässä ei ole neulaa. Sen sijaan siinä on valkoinen muoviosa,
jonka avulla pistosprosessi voidaan näyttää potilaalle läpäisemättä ihoa.

•

Tarkasta injektiokynä.

•

Poista korkki vasta, kun olet valmis käyttämään kynän.

•

Kierrä korkki irti nuolen osoittamaan suuntaan. Hävitä irrottamasi korkki.1

•

Korosta, että on tärkeää pestä kädet vedellä ja saippualla ja pyyhkiä pistoskohta puhdistuspyyhkeellä.1

•

Valitse sopiva pistoskohta potilaan iholta.1

•

Näytä potilaalle sopivat pistoskohdat ja kehota häntä valitsemaan kullakin kerralla uusi pistoskohta.1

•

Aseta kynä kohtisuoraan (90 asteen kulmaan) ihoa vasten.1

•

Paina kynää tiiviisti ihoa vasten pistoksen aloittamiseksi. Pidä edelleen kynää tiiviisti ihoa vasten painettuna.1

•

Pistoksen aikana kuuluu kaksi naksahdusta. Ensimmäinen naksahdus osoittaa pistoksen alkaneen ja toinen
naksahdus kertoo, että pistos on lähes valmis.1

•

Kerro naksahdusten merkityksestä potilaalle.

Potilaan tulee palauttaa kynä apteekkiin, jos hän huomaa siinä

•

Tarkista, että vihreä ilmaisin täyttää ikkunan eikä enää liiku.1 Kynä voidaan nyt poistaa iholta.

jonkin edellä mainituista vioista.1

•

Kerro potilaalle, miten ERELZI® SensoReady® esitäytetty kynä hävitetään turvallisesti, ja korosta,
että kynää ei saa käyttää uudelleen.1

•

Opetuskynä palautetaan alkuasentoon yksinkertaisesti panemalla sen suojus takaisin paikoilleen.
Kun suojus irrotetaan, kynä palaa alkuasentoon.

Kerro injektiokynän säilytyksestä.

Opeta aina potilas ottamaan lääkkeensä. Tämä pienentää

Kerro seuraavista turvallisuustarkastuksista, jotta potilas motivoituu

lääkitysvirheiden riskiä.

noudattamaan hyviä turvallisuustottumuksia.

•

Kehota potilasta lukemaan pakkausseloste kokonaan.

Potilaan tulee aina tehdä seuraavat turvallisuustarkastukset, kun hän

•

Kehota potilasta noudattamaan lääkärin ohjeita.

pistää vaikuttavaa ERELZI®-lääkettä:

•

Kehota potilasta ottamaan yhteyttä lääkäriin, sairaanhoitajaan

•

Tarkistetaan, että kynän viimeinen käyttöpäivä ei ole vielä ohi.1

•

Tarkistetaan, että neste on kirkasta tai hieman opalisoivaa,

tai apteekkihenkilökuntaan, jos hänellä on kysyttävää
hoidon aikana.
ERELZI® ei sovi alle 62,5 kg painaville lapsille eikä nuorille.

SensoReady ®-opetuskynän käyttö

®

väritöntä tai vaalean kellertävää. Siinä voi olla pieniä valkoisia
tai lähes läpikuultavia proteiinihiukkasia.1
•

Tarkistetaan, että sinetti on ehjä.1

ERELZI® SensoReady® esitäytettyä kynää käytetään ERELZI®-valmisteen
(etanersepti) pistämiseen ihon alle. Vahvuus on 50 mg.1
Opetuskynässä ei ole lääkettä eikä neulaa. Opetuskynän avulla
potilaat voivat harjoitella turvallisesti.
Opetuskynän kestoaika on 3 vuotta. Ota yhteys Sandozin paikalliseen
NR1712752604 | 2017-09

NR1712752604 | 2017-09

lääke-esittelijään, jos opetuskynä lakkaa toimimasta.

