
PISTOSPÄIVÄKIRJA
Kun pistät Nplate®-annoksesi itse

Terveydenhoitohenkilökunta 
merkitsee tämänhetkisen 
annoksesi tämän 
Pistospäiväkirjan alkuun

Terveydenhoitohenkilökunta 
kirjoittaa yhteyshenkilön 
nimen tämän Pistospäiväkirjan 
kohtaan ”Jos tarvitset apua …” 
(päiväkirjan takakannessa)

Kirjoita tähän Pistospäiväkirjaan 
asiat, joista haluat keskustella 
terveydenhoitohenkilökunnan 
kanssa seuraavalla käynnilläsi



Tämä Pistospäiväkirja on tarkoitettu avuksi sinulle, kun pistät 
Nplate-annoksesi itse. Sinun on helppo seurata Nplate-
hoitoasi, kun merkitset Pistospäiväkirjaan: 

•  Tämänhetkisen annoksesi
•  Kotipistoshoidon koulutuspäivät (vastaanotolla)
•  Päivät, joina sinun pitäisi saada pistoksesi (kotona tai vastaanotolla)
•  Päivät, joina olet saanut pistoksesi (kotona tai vastaanotolla)
•  Kullakin hoitokerralla pistetyn annoksen
•  Mahdolliset annosten pistämiseen liittyneet ongelmat

Näiden asioiden kirjaaminen on tärkeää, sillä se auttaa sinua ja 
terveydenhoitohenkilökuntaa varmistamaan, että otat oikean 
Nplate-annoksen oikeaan aikaan.



Annostaulukko
Tarkista tältä sivulta annos, jonka pistät itse kotona. Terveydenhoitohenkilökunta täyttää tämän sivun puolestasi. Jos oikeaan kokonaisannokseen 
tarvitaan kaksi injektiopulloa, terveydenhoitohenkilökunnan on merkittävä erikseen kummastakin injektiopullosta otettava annos (ml).

*Jos oikeaan kokonaisannokseen tarvitaan kaksi injektiopulloa, terveydenhoitohenkilökunnan on merkittävä erikseen kummastakin injektiopullosta otettava annos (ml).

Oikea annos
(ml)*

Nplate-annos 
määrättiin 

(päivämäärä)
Havaintokuva oikeasta annoksesta

........................   /        /    

........................   /        /    

........................   /        /    

........................   /        /    
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Koulutuspäiväkirja
Merkitse tähän taulukkoon päivät, joina olet käynyt vastaanotolla opettelemassa Nplate-annoksen valmistamista ja pistämistä.

Viikonpäivä Päivämäärä Kellonaika Koulutuksen tyyppi (pyyhi tarpeeton yli)

Ma Ti Ke To

Pe La Su
  /        /        ............ : ............

• Terveydenhoitohenkilökunnan pitämä havaintoesitys

• Terveydenhoitohenkilökunta tarkasti tekniikkani, kun pistin
   annoksen itse
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Pistospäiväkirja
Ota heti yhteyttä lääkäriin, jos olet pistänyt väärän annoksen. Lääkäri voi katsoa tarpeelliseksi seurata terveydentilaasi jonkin aikaa. Jos 
oikeaan kokonaisannokseen tarvitaan kaksi injektiopulloa, merkitse erikseen kummastakin injektiopullosta otettu annos (ml).

Nplate-pistospäivä 
pistosaikataulun mukaan 

(viikonpäivä ja päivämäärä)

Pistetty annos
(ml)*

Pistitkö oikean 
annoksen oikeana 

päivänä?

Mahdolliset ongelmat, joita annoksen pistämiseen 
liittyi. Ellei annosta pistetty oikeana päivänä,  

merkitse päivä, jona se pistettiin, ja muutoksen syy.

Viikonpäivä ...............................

Päivämäärä        /         /          
............................. Kyllä      Ei  

Viikonpäivä ...............................

Päivämäärä        /         /          
............................. Kyllä      Ei  

Viikonpäivä ...............................

Päivämäärä        /         /          
............................. Kyllä      Ei  

Viikonpäivä ...............................

Päivämäärä        /         /          
............................. Kyllä      Ei  

Kuukausittainen 
seuranta Viikonpäivä Päivämäärä

* Jos oikeaan kokonaisannokseen tarvitaan kaksi injektiopulloa, merkitse erikseen kummastakin injektiopullosta otettava annos (ml).
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Kysymyksiä lääkärille:



  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

   ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Jos tarvitset apua …

NPO-FIN-AMG-030-2013- February-P - 3/2013©2012 Amgen. Kaikki oikeudet pidätetään.

Terveydenhoitohenkilökunta kirjoittaa tähän sen henkilön tiedot, joka on yhteyshenkilösi 
Nplaten kotipistoshoitoa koskevissa asioissa.

Yhteyshenkilön nimi:   

Hoitopaikan nimi:

Puhelinnumero: 

Sähköpostiosoite: 

Tätä lääkevalmistetta koskeviin kysymyksiin vastaa:

Amgen Ab, sivuliike Suomessa, PL 86, 02101 Espoo, Puhelin (09) 54 900 500


