
OHJELEHTIÖ – VAIHE VAIHEELTA ETENEVÄT OHJEET NPLATE-
ANNOKSEN VALMISTAMISESTA JA PISTÄMISESTÄ
Nplate-kotipistoshoidon kuvalliset ohjeet

Tämän lehtiön ohjeet opastavat sinua vaihe vaiheelta, kun valmistat ja pistät viikoittaisen Nplate-annoksesi kotona.

Terveydenhoitohenkilökunta on näyttänyt sinulle kaikki tässä Ohjelehtiössä esiteltävät vaiheet koulutuksen aikana. Kun pistät lääkkeen itse kotona, tämä 
lehtinen auttaa sinua muistamaan kaikki annoksen valmistamiseen ja pistämiseen kuuluvat vaiheet. Näin voit olla varma, että teet jokaisen vaiheen oikein.

OTA YHTEYTTÄ LÄÄKÄRIIN, JOS SINULLA ON KYSYTTÄVÄÄ TAI HUOLENAIHEITA



ENNEN KUIN ALOITAT

Lue kaikki käyttöohjeet huolellisesti.

Tämän Ohjelehtiön ohjeet on tarkoitettu potilaille, joille terveydenhoitohenkilökunta on jo opettanut ruiskeen pistämisen.
Ellei sitä ole vielä opetettu sinulle, älä yritä pistää Nplate-annostasi itse, vaan ota yhteyttä terveydenhoitohenkilökuntaan.

Muutamia asioita valmisteen säilytyksestä ja käytöstä

Säilytä Nplatea jääkaapissa alkuperäisessä pakkauksessaan, kunnes olet valmis ottamaan sen käyttöön.

•   Nplate ei saa jäätyä

•   Nplate on säilytettävä valolta suojattuna

•    Nplate on säilytettävä kylmässä (jääkaapissa 2–8 °C:ssa) mutta se ei saa jäätyä. Nplate voidaan ottaa jääkaapista huoneenlämpöön  
(enintään 25 °C) enintään 24 tunnin ajaksi. Jos säilytysaika on yli 24 tuntia, se on siirrettävä takaisin jääkaappiin

•    Älä käytä tätä lääkettä viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä on merkitty pakkaukseen ja injektiopullon etikettiin 
lyhenteen EXP jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Pistä ruiske heti, kun Nplate on liuotettu.

Valmista Nplate-liuosta saattaa jäädä yli, kun lääkärin määräämä annos on pistetty. Älä käytä jäljelle jäänyttä Nplate-liuosta! Jäljelle jäänyt 
ylimääräinen Nplate-liuos on hävitettävä heti, kun ruiske on annettu. Injektiopulloon jäänyttä Nplate-liuosta ei saa KOSKAAN käyttää toiseen 
pistokseen.



VAIHE 1: OTA ESIIN TARVITTAVAT VÄLINEET RUISKETTA VARTEN

Valmistele ensin työtaso ja Nplate-työskentelyalusta käyttövalmiiksi:

 Aseta työskentelyalusta puhtaalle hyvin valaistulle tasolle (esimerkiksi pöydälle)

 Pese kätesi vedellä ja saippualla ja kuivaa ne huolellisesti puhtaalla pyyhkeellä

 Puhdista työskentelyalusta desinfiointipyyhkeellä (tarvike F)

VAIHE 1

NPLATE®-TYÖSKENTELYALUSTA
Terveydenhoitohenkilökunnan on opetettava sinulle oikea pistostekniikka ennen kuin voit itse pistää Nplate-annoksesi.ENNEN KUIN ALOITAT
• Lue kaikki käyttöohjeet huolellisesti.
• Noudata säännöllistä pistosaikataulua, myös matkoilla ollessasi.
• Varmista, että sinulla on kaikki tarvitsemasi välineet (ks. kuvat alla).
• Tarkista kaikista injektiopulloista viimeinen käyttöpäivämäärä.
• Älä käytä, jos viimeinen käyttöpäivä on jo mennyt tai jos injektiopullo on ollut   huoneenlämmössä yli 24 tuntia.
• Pese kätesi saippualla.
• Puhdista desinfi ointipyyhkeellä pinta, jonka päällä valmistat annoksen.

HUOM: 
Käytä työskentelyalustaa yhdessä Ohjelehtiön ja/
tai Pakkausselosteen ja Opetusvideon kanssa, kun 
valmistelet Nplate-pistostasi. Voit tarvita yhteen 
Nplate-annokseen useampia kuin yhden pistoksen. 
Jos lääkäri on kehottanut sinua pistämään useampia 
Nplate-pistoksia, noudata Ohjelehtiön vaihe vaiheelta 
eteneviä ohjeita ja käytä uuteen pistokseen aina uutta 
pistospakkausta, kunnes olet pistänyt koko lääkärin 
määräämän annoksen.

VALMISTELUALUE

HUOM: Nämä kuvat ovat vain viitteellisiä.

Säilytä injektiopullot alkuperäisessä pakkauksessaan valolta suojattuina käyttöhetkeen asti. Lääke voidaan ottaa jääkaapista huoneenlämpöön (enintään 25 °C) enintään 24 tunnin ajaksi. Jos säilytysaika on yli 24 tuntia, se on siirrettävä takaisin jääkaappiin.Terveydenhoitohenkilökunta saattaa suositella eri neulaa lääkkeen pistämiseen.

A    Injektiopullo (1) B1    Männän varsi (1) B2    Steriiliä vettä sisältävä esitäytetty ruisku (1)

 C       Kertakäyttöinen 
  1 ml:n ruisku, 
  jossa on Luer 
  lock -kärki

 D     Turvaneula: 27 G*, 13 mm (1)

E     Injektiopullon liitin (1) F     Desinfi ointipyyhkeet pakkauksissaan (4) G      Asianmukainen keräysastia 
  (1, ei mukana pakkauksessa)

Varmista, että sinulla on seuraavat tarvikkeet ennen kuin aloitat
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VAIHE 1: OTA ESIIN TARVITTAVAT VÄLINEET RUISKETTA VARTEN

Kun työskentelyalue on puhdas ja valmis, ota Nplate-pistospakkaus jääkaapista.

Tarkasta huolellisesti, ettei Nplate-injektiopullossa oleva jauhe ole jäätynyt. Älä käytä, jos se on jäätynyt. Jos sinulla on kysyttävää valmisteen 
säilyttämisestä, ota yhteyttä terveydenhoitohenkilökuntaan ja pyydä lisäohjeita.

Tarkista viimeinen käyttöpäivämäärä pistospakkauksesta. Älä käytä, jos viimeinen käyttöpäivämäärä on jo mennyt. Keskeytä valmistelut   
ja ota yhteyttä terveydenhoitohenkilökuntaan.

Huom: Jos terveydenhoitohenkilökunta on kertonut sinulle, että Nplate-annostasi varten tarvitaan useampia kuin yksi Nplate-pistos, sinun on käytettävä useampia kuin 
yksi pistospakkaus. Noudata tämän Ohjelehtiön ohjeita vaihe vaiheelta, ja käytä niin monta pistospakkausta kuin tarvitset lääkärin määräämään Nplate-annokseen.



Tarkista, että sinulla on seuraavat tarvikkeet. Tarvitset näitä tarvikkeita, kun valmistat ja pistät Nplate-annoksesi. Tarvikkeet ovat tässä samassa järjestyksessä 
kuin ne ovat Nplate-työskentelyalustassa, jota sinun pitäisi käyttää aina kun valmistat Nplate-annostasi. Huom: Älä avaa tarvikepakkauksia ennen kuin ohjeissa 
kehotetaan tekemään niin. Älä käytä tarvikkeita, jos näyttää siltä, että pakkaus on avattu, tai jos ne ovat vahingoittuneet. Älä käytä käytettyjä tarvikkeita 
uudelleen. Asianmukainen keräysastia ei sisälly pistospakkaukseen. Se on hankittava ennen kuin aloitat annosten pistämisen kotona.
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G.Sharps Container (not supplied)
C.One Disposable 1 mL Syringe

D.Safety Needle: 27 G,½ inch

E.One Vial Adapter F.Alcohol Swab PackagesA.Product Vial
(500 mcg)

Before you begin
You will need:
� Product Vial (500 mcg) (Visual A)
� One Prefilled SterileWater Syringe and Plunger (Visuals B-1 and B-2)
� One Disposable 1 mL Syringe (Visual C)
� Safety Needle: 27 G,½ inch (Visual D)
� One Vial Adapter (Visual E)
� Alcohol Swab Packages (Visual F)
� Sharps Container (not supplied) (Visual G)
� Enter your required injection volume here (from HCP):________mL

� Patients should establish a regular treatment schedule,
even when traveling.

�Make sure you have all the supplies that you will need.
� Check the expiration dates on all vials.
Do not use if expired.

�Wash your hands with soap.
� Use alcohol swab to clean the surface where you will
be preparing product.

Youmust be trained by your healthcare provider before you or your caregiver can administer product.

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),but do not remove
it from the package.Keeping the product vial (A) on a table,push the
vial adapter (E) down onto the center of the vial’s rubber stopper until
it is firmly in place.

3. To assemble the prefilled sterile water syringe (B-1,B-2),attach the
plunger rod (B-1) to the syringe (B-2) by twisting the plunger rod
(B-1) clockwise onto the syringe (B-2) until you feel a slight
resistance.

4. To remove thewhite plastic cover of the prefilled syringe (B-2),hold
the syringe at its basewith one hand and bend the tip of thewhite
plastic cover downwardwith your other hand.This will break the seal
of thewhite plastic cover.

5. Double-check that the vial adapter (E) is securely in place,and remove
the packaging.Keeping the product vial (A) on the table,attach the
water-filled syringe (B-1, B-2) to the vial adapter (E) by twisting the
syringe tip clockwise onto the vial adapter until you feel a slight
resistance.

6. Slowly and gently expel water into the product vial (A).Water should
flow slowly onto the powder.Do not force water into the vial.

7. Gently swirl the product vial to dissolve the powder.Do not shake the
vial.This may take as long as 2minutes.Once fully dissolved, product
should be clear and colorless.

8. Once the powder is completely dissolved,remove the syringe (B-1,
B-2) from the vial adapter (E) by twisting counterclockwise.Discard
the syringe (B-1,B-2) into the sharps container (G).

9. Remove the 1mL syringe (C) from its package and pull the plunger to
the 1mLmarking.Do not pull plunger past the 1mLmarking.

10. Attach the 1mL syringe (C) to the vial adapter (E) of reconstituted
solution by twisting the syringe tip clockwise onto the vial adapter
until you feel a slight resistance,and slowly expel 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 1mLmarking.

13. Remove all air bubbles by gently tapping the barrel of the syringe (C).
Once the air bubbles have risen to the top,gently push them
back into the vial (A) by slowly pushing the plunger.

14. Ensure the syringe (C) has the correct amount for your dose (double-
check 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,butmake sure to keep the syringe in your hand.

16. While holding the syringe (C) in your handwith the tip facing up,
remove the 27 G needle* (D) from its packaging 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 thewhite 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 the injection site.
When giving the injection,use one hand to gently pinch the cleaned
area of skin andhold 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 needle safety
shield (D) with one hand until you hear it click into place,and then
place the entire syringe assembly (C,D) into the sharps container (G).

Please call X-XXX-XXX-XXXX (X-XXX-XXX-XXXX) for more information.
*Your healthcare providermay recommenda smaller 29- or 31-gaugeneedle for injection.
Store product vials in their carton to protect from light until use.

NOTE: You may be required to use more than one injection of product. If your doctor has instructed you to take more than one injection of product, follow
the steps as defined in the Patient Instructions for Use to complete your prescribed dose of product using a new reconstitution kit(s).
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G.Sharps Container (not supplied)
C.One Disposable 1 mL Syringe

D.Safety Needle: 27 G,½ inch

E.One Vial Adapter F.Alcohol Swab PackagesA.Product Vial
(500 mcg)

Before you begin
You will need:
� Product Vial (500 mcg) (Visual A)
� One Prefilled SterileWater Syringe and Plunger (Visuals B-1 and B-2)
� One Disposable 1 mL Syringe (Visual C)
� Safety Needle: 27 G,½ inch (Visual D)
� One Vial Adapter (Visual E)
� Alcohol Swab Packages (Visual F)
� Sharps Container (not supplied) (Visual G)
� Enter your required injection volume here (from HCP):________mL

� Patients should establish a regular treatment schedule,
even when traveling.

�Make sure you have all the supplies that you will need.
� Check the expiration dates on all vials.
Do not use if expired.

�Wash your hands with soap.
� Use alcohol swab to clean the surface where you will
be preparing product.

Youmust be trained by your healthcare provider before you or your caregiver can administer product.

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),but do not remove
it from the package.Keeping the product vial (A) on a table,push the
vial adapter (E) down onto the center of the vial’s rubber stopper until
it is firmly in place.

3. To assemble the prefilled sterile water syringe (B-1,B-2),attach the
plunger rod (B-1) to the syringe (B-2) by twisting the plunger rod
(B-1) clockwise onto the syringe (B-2) until you feel a slight
resistance.

4. To remove thewhite plastic cover of the prefilled syringe (B-2),hold
the syringe at its basewith one hand and bend the tip of thewhite
plastic cover downwardwith your other hand.This will break the seal
of thewhite plastic cover.

5. Double-check that the vial adapter (E) is securely in place,and remove
the packaging.Keeping the product vial (A) on the table,attach the
water-filled syringe (B-1, B-2) to the vial adapter (E) by twisting the
syringe tip clockwise onto the vial adapter until you feel a slight
resistance.

6. Slowly and gently expel water into the product vial (A).Water should
flow slowly onto the powder.Do not force water into the vial.

7. Gently swirl the product vial to dissolve the powder.Do not shake the
vial.This may take as long as 2minutes.Once fully dissolved, product
should be clear and colorless.

8. Once the powder is completely dissolved,remove the syringe (B-1,
B-2) from the vial adapter (E) by twisting counterclockwise.Discard
the syringe (B-1,B-2) into the sharps container (G).

9. Remove the 1mL syringe (C) from its package and pull the plunger to
the 1mLmarking.Do not pull plunger past the 1mLmarking.

10. Attach the 1mL syringe (C) to the vial adapter (E) of reconstituted
solution by twisting the syringe tip clockwise onto the vial adapter
until you feel a slight resistance,and slowly expel 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 1mLmarking.

13. Remove all air bubbles by gently tapping the barrel of the syringe (C).
Once the air bubbles have risen to the top,gently push them
back into the vial (A) by slowly pushing the plunger.

14. Ensure the syringe (C) has the correct amount for your dose (double-
check 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,butmake sure to keep the syringe in your hand.

16. While holding the syringe (C) in your handwith the tip facing up,
remove the 27 G needle* (D) from its packaging 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 thewhite 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 the injection site.
When giving the injection,use one hand to gently pinch the cleaned
area of skin andhold 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 needle safety
shield (D) with one hand until you hear it click into place,and then
place the entire syringe assembly (C,D) into the sharps container (G).

Please call X-XXX-XXX-XXXX (X-XXX-XXX-XXXX) for more information.
*Your healthcare providermay recommenda smaller 29- or 31-gaugeneedle for injection.
Store product vials in their carton to protect from light until use.

NOTE: You may be required to use more than one injection of product. If your doctor has instructed you to take more than one injection of product, follow
the steps as defined in the Patient Instructions for Use to complete your prescribed dose of product using a new reconstitution kit(s).
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A    Injektiopullo (1) B1    Männän varsi (1) B2    Steriiliä vettä sisältävä esitäytetty ruisku (1)

 C        Kertakäyttöinen 
  1 ml:n ruisku, jossa 
  on Luer lock -kärki (1)

 D     Turvaneula: 27 G, 13 mm (1)

E     Injektiopullon liitin F     Desinfiointipyyhkeet (x 4) G     Asianmukainen keräysastia 
  (1, ei mukana pakkauksessa)

VAIHE 1
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G.Sharps Container (not supplied)
C.One Disposable 1 mL Syringe

D.Safety Needle: 27 G,½ inch

E.One Vial Adapter F.Alcohol Swab PackagesA.Product Vial
(500 mcg)

Before you begin
You will need:
� Product Vial (500 mcg) (Visual A)
� One Prefilled SterileWater Syringe and Plunger (Visuals B-1 and B-2)
� One Disposable 1 mL Syringe (Visual C)
� Safety Needle: 27 G,½ inch (Visual D)
� One Vial Adapter (Visual E)
� Alcohol Swab Packages (Visual F)
� Sharps Container (not supplied) (Visual G)
� Enter your required injection volume here (from HCP):________mL

� Patients should establish a regular treatment schedule,
even when traveling.

�Make sure you have all the supplies that you will need.
� Check the expiration dates on all vials.
Do not use if expired.

�Wash your hands with soap.
� Use alcohol swab to clean the surface where you will
be preparing product.

Youmust be trained by your healthcare provider before you or your caregiver can administer product.

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),but do not remove
it from the package.Keeping the product vial (A) on a table,push the
vial adapter (E) down onto the center of the vial’s rubber stopper until
it is firmly in place.

3. To assemble the prefilled sterile water syringe (B-1,B-2),attach the
plunger rod (B-1) to the syringe (B-2) by twisting the plunger rod
(B-1) clockwise onto the syringe (B-2) until you feel a slight
resistance.

4. To remove thewhite plastic cover of the prefilled syringe (B-2),hold
the syringe at its basewith one hand and bend the tip of thewhite
plastic cover downwardwith your other hand.This will break the seal
of thewhite plastic cover.

5. Double-check that the vial adapter (E) is securely in place,and remove
the packaging.Keeping the product vial (A) on the table,attach the
water-filled syringe (B-1, B-2) to the vial adapter (E) by twisting the
syringe tip clockwise onto the vial adapter until you feel a slight
resistance.

6. Slowly and gently expel water into the product vial (A).Water should
flow slowly onto the powder.Do not force water into the vial.

7. Gently swirl the product vial to dissolve the powder.Do not shake the
vial.This may take as long as 2minutes.Once fully dissolved, product
should be clear and colorless.

8. Once the powder is completely dissolved,remove the syringe (B-1,
B-2) from the vial adapter (E) by twisting counterclockwise.Discard
the syringe (B-1,B-2) into the sharps container (G).

9. Remove the 1mL syringe (C) from its package and pull the plunger to
the 1mLmarking.Do not pull plunger past the 1mLmarking.

10. Attach the 1mL syringe (C) to the vial adapter (E) of reconstituted
solution by twisting the syringe tip clockwise onto the vial adapter
until you feel a slight resistance,and slowly expel 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 1mLmarking.

13. Remove all air bubbles by gently tapping the barrel of the syringe (C).
Once the air bubbles have risen to the top,gently push them
back into the vial (A) by slowly pushing the plunger.

14. Ensure the syringe (C) has the correct amount for your dose (double-
check 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,butmake sure to keep the syringe in your hand.

16. While holding the syringe (C) in your handwith the tip facing up,
remove the 27 G needle* (D) from its packaging 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 thewhite 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 the injection site.
When giving the injection,use one hand to gently pinch the cleaned
area of skin andhold 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 needle safety
shield (D) with one hand until you hear it click into place,and then
place the entire syringe assembly (C,D) into the sharps container (G).

Please call X-XXX-XXX-XXXX (X-XXX-XXX-XXXX) for more information.
*Your healthcare providermay recommenda smaller 29- or 31-gaugeneedle for injection.
Store product vials in their carton to protect from light until use.

NOTE: You may be required to use more than one injection of product. If your doctor has instructed you to take more than one injection of product, follow
the steps as defined in the Patient Instructions for Use to complete your prescribed dose of product using a new reconstitution kit(s).
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VAIHE 2: VALMISTELE INJEKTIOPULLO KÄYTTÖKUNTOON, KIINNITÄ INJEKTIOPULLON LIITIN

Tässä vaiheessa tarvitaan 1 desinfiointipyyhe (tarvike F), 1 Nplate-injektiopullo (tarvike A) ja 1 injektiopullon liitin (tarvike E)

FLIP

OFF

•   Poista injektiopullon punainen    
 (250 mikrogrammaa) tai  sininen   
 (500 mikrogrammaa) muovinen   
 suojakansi

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

•    Puhdista injektiopullon tulppa uudella 
desinfiointipyyhkeellä

•    Älä koske injektiopullon tulppaan 
puhdistamisen jälkeen

•    Irrota varovasti injektiopullon liittimen 
paperinen takakansi, mutta jätä liitin 
muovikoteloon 

•    Älä koske injektiopullon tulppaan 
äläkä injektiopullon liittimen kärkeen



VAIHE 2

 
•    Pidä injektiopullo pöydällä. Pidä injektiopullon 

liitin muovikotelossaan ja kohdista liittimen kärki 
injektiopullon tulpan keskikohtaan

•    Työnnä injektiopullon liitin injektiopulloon, kunnes se 
on tukevasti paikoillaan eikä mene enää syvemmälle

•    Nosta injektiopullon liittimen muovipakkaus 
pois mutta jätä liitin injektiopulloon

•   Älä koske ruiskun liitoskohtaan



VAIHE 3: VALMISTELE STERIILIÄ VETTÄ SISÄLTÄVÄ RUISKU KÄYTTÖKUNTOON

Tässä vaiheessa tarvitaan 1 männän varsi (tarvike B-1) ja 1 steriiliä vettä sisältävä esitäytetty ruisku (tarvike B-2)

•    Vaihe 3a: Kiinnitä läpinäkyvä muovinen männän varsi steriiliä vettä 
sisältävään esitäytettyyn ruiskuun: työnnä männän varren kierteinen 
pää ruiskun sisään ja kierrä varsi myötäpäivään varovasti harmaaseen ruiskun 
mäntään, kunnes tunnet kevyen vastuksen. Älä kierrä liian tiukkaan

•    Vaihe 3b: Pidä ruiskua toisessa kädessä 
ja käännä toisella kädellä valkoisen 
muovisuojuksen kärkeä alaspäin.  
Tämä rikkoo valkoisen muovisuojuksen 
sinetöinnin

•    Kun sinetti on murtunut, vedä valkoinen 
muovisuojus pois. Suojakorkin harmaa 
kumiosa tulee näkyviin.

Lue tämä ennen kuin aloitat vaiheen 3: Läpinäkyvä muovinen männän varsi on AINA kiinnitettävä ensin, ennen kuin esitäytetyn ruiskun valkoinen kärki 
katkaistaan. Tee vaiheen 3a toimenpiteet ennen kuin siirryt vaiheeseen 3b.





VAIHE 4: NPLATEN LIUOTTAMINEN LISÄÄMÄLLÄ VESI INJEKTIOPULLOON

Tässä vaiheessa tarvitaan ruisku, jonka kokosit juuri vaiheessa 3, sekä vaiheesta 2 injektiopullo ja siihen kiinnitetty liitin

•   Pidä injektiopulloa pystyssä pöydällä ja kiinnitä  
 steriiliä vettä  sisältävä ruisku injektiopullon   
 liittimeen: pidä toisella kädellä kiinni liittimen 
 reunoista ja kierrä toisella kädellä myötäpäivään   
 ruiskun kärki liittimeen, kunnes tunnet kevyen   
 vastuksen.

Lue tämä ennen kuin aloitat vaiheen 4: Liuota Nplate-jauhe hitaasti ja varovasti. Tämä on proteiinivalmiste, ja vääränlainen sekoittaminen tai liian voimakas 
ravistaminen voi vahingoittaa proteiineja.

VAIHE 3 VAIHE 4



VAIHE 4: LIUOTA NPLATE LISÄÄMÄLLÄ VESI INJEKTIOPULLOON

•    Paina hyvin hitaasti ja varovasti männän vartta alaspäin 
ja ruiskuta kaikki vesi ruiskusta injektiopulloon. Veden 
pitää valua hitaasti jauheen päälle

•   Älä ruiskuta vettä injektiopulloon kovalla voimalla

HuoM: Kun kaikki vesi on ruiskutettu injektiopulloon, männän varsi 
nousee usein ylöspäin. Sinun ei tarvitse pitää mäntää alhaalla, kun 
teet seuraavia vaiheen 4 toimenpiteitä.



•   Älä ravista injektiopulloa

•   Älä pyörittele injektiopulloa    
 kämmenten välissä

Ennen kuin jatkat: 
Varmista, että 
kaikki vesi on 
ruiskutettu ruiskusta 
injektiopulloon 
ennen kuin aloitat 
liuottamisen.

•    Pidä injektiopullosta kiinni niin, että pullon ja liittimen liitoskohta 
on sormiesi välissä. Kääntele injektiopulloa varovasti rannetta 
pyörittelemällä, kunnes kaikki jauhe on liuennut veteen ja pullossa 
oleva liuos on kirkasta ja väritöntä

Huom: Saattaa kestää jopa 2 minuuttia ennen kuin jauhe on kokonaan liuennut

VäärinOikein

VAIHE 4



• Hävitä tyhjä ruisku asianmukaiseen keräysastiaan. Älä hävitä valmista   
 Nplate-liuosta sisältävää injektiopulloa. Valmistele heti uusi ruisku   
 käyttökuntoon ruiskeen pistämistä varten

• Älä lykkää Nplate-ruiskeen pistämistä myöhemmäksi

VAIHE 4: LIUOTA NPLATE LISÄÄMÄLLÄ VESI INJEKTIOPULLOON

•   Ennen kuin jatkat: 
 –   Tarkista silmämääräisesti, ettei valmiissa liuoksessa ole hiukkasia eikä värimuutoksia.
  Sen on oltava kirkasta ja väritöntä eikä siinä saa olla liukenematonta jauhetta

 –    Huom: Jos liuoksessa on värimuutoksia tai hiukkasia, ota yhteyttä 
terveydenhoitohenkilökuntaan

 –    Varmista, että jauhe on täysin liuennut ennen kuin irrotat ruiskun

•    Kun Nplate on liuennut kokonaan, irrota tyhjä ruisku injektiopullon liittimestä 
kiertämällä sitä vastapäivään



VAIHE 5: VALMISTELE UUSI RUISKU PISTÄMISTÄ VARTEN
Tässä vaiheessa tarvitaan valmiiksi liuotettua kirkasta Nplate-liuosta sisältävä injektiopullo ja injektiopullon liitin vaiheesta 4 sekä 
1 ml:n ruisku (tarvike C)

•   ota 1 ml:n ruisku pois    
 pakkauksestaan

•    Vedä ruiskuun ilmaa 1 ml:n 
merkkiin asti

•    Älä vedä mäntää 1 ml:n merkin yli

•    Kiinnitä 1 ml:n ruisku  
valmista Nplate-liuosta  
sisältävän injektiopullon 

 liittimeen: kierrä myötäpäivään  
 ruiskun kärki liittimeen,   
 kunnes tunnet kevyen vastuksen

•   A.  Ruiskuta ilma injektiopulloon

•   B.  Pidä ruiskun mäntä pohjaan painettuna

•    C.  Käännä injektiopullo ja siihen kiinnitetty ruisku  
 ylösalaisin niin, että pullo on suoraan ruiskun  
 yläpuolella
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A   B   C   

Ennen kuin jatkat: Tarkista annoksesi ennen kuin aloitat tämän vaiheen. Huom: Nplate-liuos on erittäin vahvaa. Siksi on tärkeää, että annos mitataan tarkasti. 
Varmista, että kaikki ilmakuplat on poistettu ennen kuin pistät ruiskeen.

VAIHE 4 VAIHE 5



VAIHE 5: VALMISTELE UUSI RUISKU PISTÄMISTÄ VARTEN
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•   Vedä koko nestemäärä ruiskuun

 –   250 mikrogramman injektiopullosta otettava   
   suurin määrä on 0,5 ml ja  500 mikrogramman   
   injektiopullosta 1 ml

•   Älä vedä mäntää pois ruiskusta

•   Varmista, että mäntä pysyy ruiskun sisällä



• Tarkista ja poista kaikki ilmakuplat   
 ruiskusta

 –   Naputtele ruiskua varovasti sormilla,  
  jotta ilmakuplat erottuvat liuoksesta

 –    Paina mäntää hitaasti ylöspäin, jotta 
ilmakuplat poistuvat ruiskusta
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•     Tarkista annoksesi annoskortistasi

•   Työnnä mäntää hitaasti takaisinpäin,  
 jotta ruiskuun jää vain lääkärin   
 määräämä annos liuosta

•    Tarkista, että männän yläreuna 
on sen merkin tasalla, joka vastaa 
sinulle määrättyä annosta. Paina 
tarvittaessa ylimääräinen liuos takaisin 
injektiopulloon, jotta saat oikean 
annoksen

•   Tarkista vielä kerran, että ruiskussa on  
 annostasi vastaava oikea määrä liuosta  
 ja että kaikki ilmakuplat on poistettu

Ennen kuin jatkat: Varmista, että annostasi vastaava 
oikea määrä liuosta pysyy ruiskussa. Varmista, että 
kaikki ilmakuplat on poistettu ruiskusta.

Ilmakuplia: 
Väärin

Oikein

VAIHE 5



VAIHE 5: VALMISTELE UUSI RUISKU PISTÄMISTÄ VARTEN
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•  Kun kaikki ilmakuplat on poistettu ja ruiskussa on oikea 
annos, kierrä ruisku irti injektiopullon liittimestä

•    Pidä täytettyä ruiskua kädessäsi, mutta älä koske 
ruiskun kärkeen

•    Älä laske ruiskua pois kädestäsi sen jälkeen, kun olet 
irrottanut sen injektiopullosta
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•    Pidä ruiskua kämmenessäsi kärki ylöspäin ja   
ota turvaneula pois pakkauksestaan
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•    Kiinnitä turvaneula täytettyyn ruiskuun. Työnnä 
voimakkaasti ja käännä, jotta turvaneula 
kiinnittyy ruiskuun. Kierrä myötäpäivään, jotta 
se lukkiutuu ruiskun kierrekärkeen (Luer lock)

•     Ruisku on nyt valmis ruiskeen pistämistä varten. 
Jatka HETI vaiheeseen 7

VAIHE 6: VALMISTELE INJEKTIONEULA KÄYTTÖKUNTOON

Tässä vaiheessa tarvitaan ruisku, jossa on oikea Nplate-annos, sekä turvaneula (tarvike D)

VAIHE 5 VAIHE 6



•   Valitse pistoskohta. Nplaten kolme suositeltavaa pistoskohtaa ovat:
 –   Reisien keskiosien etuosat
 –   Vatsa, lukuun ottamatta 5 senttimetrin aluetta navan ympärillä
 –   Jos joku muu antaa pistoksen sinulle, se voidaan antaa myös olkavarsien ulkopinnalle
 –   Vaihda pistoskohtaa joka pistoskerralla

•   Älä pistä ihoalueelle, joka aristaa tai tuntuu kovalta tai jossa on mustelma
•   Älä pistä kohtiin, joissa on arpia tai raskausarpia
•   Pyyhi desinfiointipyyhkeellä pyörittävällä liikkeellä kohta, johon aiot pistää Nplaten
•   Älä koske tähän alueeseen enää ennen pistoksen antamista

VAIHE 7: VALITSE PISTOSKOHTA JA PUHDISTA SE

Tässä kohdassa tarvitaan uusi desinfiointipyyhe (tarvike E)



VAIHE 8: NPLATE-RUISKEEN PISTÄMINEN
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•    Vedä neulan vaaleanpunainen turvasuojus 
taakse (ruiskua kohti ja poispäin neulasta)
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•    Poista väritön neulansuojus niin, että pidät 
ruiskua toisessa kädessä ja vedät varovasti 
toisella kädellä suojuksen suoraan pois

•   Poista väritön neulansuojus ennen   
 pistämistä

Tässä vaiheessa tarvitaan täytetty ruisku ja siihen kiinnitetty neula

VAIHE 7 VAIHE 8



VAIHE 8: NPLATE-RUISKEEN PISTÄMINEN

•    Purista toisella kädellä puhdistettu 
ihoalue kevyesti sormien väliin ja pidä 
se tukevasti paikoillaan. Pidä toisessa 
kädessä ruiskua (kynäotteella) 45 asteen 
kulmassa ihoa vasten

•    Työnnä neula ihon sisään nopealla 
napakalla liikkeellä
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•    Ruiskuta sinulle määrätty annos ihon 
alle lääkärin, sairaanhoitajan tai 
apteekkihenkilökunnan neuvomalla 
tavalla

•    Kun ruisku on tyhjä, vedä neula ulos 
niin, että se pysyy samassa kulmassa 
kuin ihoon pistettäessä

 –    Pistoskohdasta voi vuotaa vähän 
verta. Voit painaa pistoskohtaa 
kevyesti pumpulitupolla tai 
sideharsolla 10 sekunnin ajan

 –   Älä hankaa pistoskohtaa.
  Voit tarvittaessa panna    
  pistoskohtaan laastarin



•   Kun ruiske on pistetty, aktivoi   
 vaaleanpunainen turvasuojus   
 työntämällä sitä eteenpäin saman käden  
 peukalolla (tai sormenpäällä), 
 kunnes kuulet ja/tai tunnet sen   
 naksahtavan ja lukkiutuvan paikoilleen  
 neulan päälle
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•    Tarkista silmämääräisesti, että suojus 
peittää neulan kärjen. Peitä neula aina 
vaaleanpunaisella turvasuojuksella 
ennen kuin hävität ruiskun

0.
2

0.
3

0.4

0.
5

0.
6

0.
7

0.
8

0.
9

1m
L

0.
2

0.
3

0.4

0.
5

0.
6

0.
7

0.
8

0.
9

1m
L

VAIHE 8



VAIHE 9: VÄLINEIDEN HÄVITTÄMINEN

Tee näin:

•   Hävitä ruisku ja turvasuojuksella peitetty neula heti    
 asianmukaiseen keräysastiaan

•    Hävitä käytetty Nplate-injektiopullo heti asianmukaiseen 
keräysastiaan

•    Tarkista, että myös kaikki muut tarvikkeet on hävitetty 
asianmukaisiin keräysastioihin

Pistosvälineitä ja Nplate-injektiopulloa EI SAA KOSKAAN 
käyttää uudelleen

•    Hävitä käytetty neula ja ruisku asianmukaiseen puhkeamattomaan 
keräysastiaan

•    Hävitä mahdollinen jäljelle jäänyt Nplate-liuos asianmukaiseen 
keräysastiaan.

 Injektiopulloon jäljelle jäänyttä Nplatea ei saa KOSKAAN   
 käyttää toiseen pistokseen



JOS TARVITSET LÄÄKÄRIN MÄÄRÄÄMÄÄ ANNOSTA VARTEN ENEMMÄN NPLATEA…

VAIHE 9

•  Ota uusi pistospakkaus ja uusi Nplate-injektiopullo

• Palaa tämän Ohjelehtiön alkuun ja käy läpi kaikki annoksen valmistukseen ja pistämiseen kuuluvat vaiheet uutta pistospakkausta käyttäen
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