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POTILAILLE TARKOITETTU KOTIPISTOSHOIDON KOULUTUSPAKETTI SISÄLTÄÄ 
PISTOSPÄIVÄKIRJAN, JOHON POTILAAN OIKEA ANNOS MERKITÄÄN.

KIRJOITA JA MERKITSE POTILAAN PISTOSPÄIVÄKIRJAAN HÄNEN OIKEA 
ANNOKSENSA, VEDÄ YLI MAHDOLLINEN AIKAISEMPI ANNOS SEKAANNUSTEN 
VÄLTTÄMISEKSI JA TÄYTÄ PÄIVÄKIRJAN TAKAKANNESTA KOHTA ”JOS TARVITSET 
APUA…”.

Joillekin potilaistanne Nplate-annosten pistäminen kotona voisi olla sopiva 
vaihtoehto. Tämän oppaan tarkoituksena on auttaa valitsemaan sopivat potilaat 
ja kouluttamaan heidät pistämään Nplate-annoksensa itse kotona.

• Tarkistuslista auttaa tarkistamaan, että potilas saa oikeat tarvikkeet   
 mukaansa kotiin

• Kotipistoshoidon koulutuspaketin potilaille tarkoitetut muut osat auttavat  
 koulutuksessa ja antavat potilaalle varmuutta ja turvallisuutta, kun hän  
 pistää itse Nplate-annoksensa kotona

 –  Sivuilla 10 ja 11 on täydellinen luettelo Amgenin 
toimittamaan Kotipistoshoidon koulutuspakettiin sisältyvistä 
terveydenhoitohenkilökunnalle ja potilaille tarkoitetuista osista.
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POTILAIDEN VALINTAKRITEERIT 

SEURAAVIEN KRITEERIEN PITÄÄ TÄYTTYÄ, ENNEN KUIN POTILAS TAI 
HÄNESTÄ HUOLEHTIVA HENKILÖ VOI PISTÄÄ NPLATE-ANNOKSET 
ITSE:

+ +Vakaa Nplate-
annos

Kotipistoshoitoa 
harkittaessa vakaa 
Nplate-annos tar-
koittaa, että potilaan 
Nplate-annos on 
pysynyt samana vä-
hintään neljä viikkoa 
(kun trombosyytti-
arvo on ≥ 50 x 109/l)
• Jos potilaan an-
nosta joudutaan 
muuttamaan, 
hän ei voi jatkaa 
kotipistoshoitoa 
ennen kuin annos 
on vakiintunut – eli 
Nplate-annoksen on 
pysyttävä samana 
vähintään neljän vii-
kon ajan

Kiinnostus 
kotipistoshoi-
toa kohtaan

Potilaan tai hänestä 
huolehtivan henkilön 
on kyettävä ja osatta-
va valmistaa ja pistää 
annokset itsenäisesti 
ilman terveydenhoi-
tohenkilökunnan 
valvontaa tai apua.
Potilas voi soveltua 
kotipistoshoitoon 
vain jos hän osoittaa, 
että:
• hän osaa noudattaa 
ohjeita
• hän pystyy hallitse-
maan kaikki annosten 
pistämisen osatekijät 
oikein
• hänellä ei ole fyysisiä 
rajoituksia, jotka estä-
vät Nplate-annoksen 
tarkkuutta vaativan 
valmistamisen tai 
pistämisen

Halukkuus 
osallistua 
koulutus-
jaksoon

Potilaan tai häntä 
hoitavan henkilön 
on osallistuttava 
koulutukseen, jos-
sa hän opettelee 
Nplate-annoksen 
valmistamisen ja oi-
kean pistotekniikan. 
Hänen on sitou-
duttava käymään 
tämä koulutus läpi ja 
hyväksyttävä, ettei 
hän saa aloittaa 
annosten pistämistä 
kotona, ennen kuin 
hän on osoittanut 
osaavansa valmistaa 
ja pistää annoksensa 
itsenäisesti
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POTILAIDEN KOULUTTAMINEN

Kotipistoshoitoon soveltuvien potilaiden tulisi osallistua terveydenhoitohenkilökunnan 
pitämään koulutukseen ja seurantavaiheisiin seuraavan ohjelman mukaisesti. 

POTILAAT VOIVAT KIRJATA PISTOSPÄIVÄKIRJAANSA, KUINKA HE OVAT ONNISTUNEET 
ANNOKSEN PISTÄMISESSÄ (JA MAHDOLLISET ONGELMAT). POTILAITA ON KEHOTETTAVA 
OTTAMAAN PÄIVÄKIRJA MUKAANSA, KUN HE TULEVAT SEURANTAKÄYNNEILLE 
NELJÄN VIIKON VÄLEIN. KIRJOITA JA MERKITSE POTILAAN PISTOSPÄIVÄKIRJAAN HÄNEN 
OIKEA ANNOKSENSA, VEDÄ YLI MAHDOLLINEN AIKAISEMPI ANNOS SEKAANNUSTEN 
VÄLTTÄMISEKSI JA TÄYTÄ PÄIVÄKIRJAN TAKAKANNESTA KOHTA ”JOS TARVITSET APUA…”. 

VAIHE 1

VAIHE 2

VAIHE 3

VAIHE 4

Havaintoesitys annoksen valmistamisesta ja pistotekniikasta (käyttäen 
apuna Nplate-työskentelyalustaa ja Ohjelehtiötä).

Potilas valmistaa ja pistää itse Nplate-annoksensa valvottuna. Potilas saa 
luvan pistää annoksensa itse vain, jos hän pystyy osoittamaan, että hän 
osaa valmistaa ja pistää Nplate-annoksensa itsenäisesti.

Potilas valmistaa ja pistää Nplate-annoksen kotona. 
Terveydenhoitohenkilökunta (esim. sairaanhoitaja) voi vielä soittaa 
potilaalle ensimmäisen kotona pistetyn annoksen jälkeen ja tarkistaa, 
onko hänellä kysyttävää tai ongelmia.

Trombosyyttiarvon ja täydellisen verenkuvan seuranta neljän viikon 
välein (valmisteyhteenvedon ohjeiden mukaan). Kun potilas on 
ensimmäiset neljä viikkoa pistänyt Nplate-annokset itse, hänen 
tekniikkansa on tarkistettava uudelleen, kun hän valmistaa 
injektioliuoksen ja pistää Nplate-annoksensa. Potilas voi jatkaa 
Nplate-annosten pistämistä itse vain, jos hän pystyy osoittamaan, että 
hän osaa valmistaa Nplate-injektioliuoksen ja pistää annoksen.

Koulutuksen yhteydessä potilasta on myös muistutettava, että:

• Nplate on erittäin vahva lääke, ja siksi on tärkeää, että annos mitataan tarkasti

•  Nplate on säilytettävä alkuperäisessä pakkauksessa (valolta suojattuna) ja kylmässä 
(jääkaapissa)

•  Annos on valmistettava ja pistettävä turvallisesti, puhtaalla työtasolla ja puhtain käsin, ja 
pistoskohta on puhdistettava aina ennen annoksen pistämistä
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KOULUTUKSEN TOTEUTUS

Koulutukseen tulisi kuulua vähintään kaksi kouluttajan (terveydenhoitohenkilökun-
nan) ja koulutettavan (potilaan ja/tai häntä hoitavan henkilön) kahdenkeskistä 
henkilökohtaista opetustilannetta seuraavassa kuvatulla tavalla:

Havaintoesitys annoksen 
valmistamisesta ja 
pistotekniikasta (samalla 
potilaalle annetaan 
hänen Nplate-
annoksensa)

V
A

IH
E 

1

Kouluttaja käyttää apuna Nplate-työskentelyalustaa ja 
Ohjelehtiötä ja käy läpi annoksen valmistamisen ja 
pistämisen kaikki vaiheet samalla tavoin kuin potilaan on 
tarkoitus tehdä kotona. Tämä vaihe päättyy siihen, että 
kouluttaja pistää potilaalle hänen oikean Nplate-
annoksensa.

V
A

IH
E 

3

Potilas valmistaa ja pistää 
itse Nplate-annoksensa 
valvottuna.
Potilas saa luvan pistää 
annoksensa itse vain, jos 
hän pystyy osoittamaan, 
että hän osaa valmistaa 
ja pistää Nplate-annok-
sensa itsenäisesti

V
A

IH
E 

2

Kouluttaja seuraa, kun potilas valmistaa ja pistää oikean 
Nplate-annoksen käyttäen apuna Nplate-
työskentelyalustaa ja Ohjelehtiötä.
Ihannetapauksessa potilas osaa jo valmistaa ja pistää 
oikean Nplate-annoksen niin hyvin, että hän tarvitsee 
vain hyvin vähän kouluttajan ohjausta. Tässä vaiheessa 
potilaan on osoitettava, että hän osaa pistää Nplate-
annoksen turvallisesti ja oikein.

VAIHE 4
Muista varata kotipistospotilaille seurantakäyntien ajat 
neljän viikon välein. Kun potilas on ensimmäiset 
neljä viikkoa pistänyt Nplate-annokset itse, hänen 

Potilas pistää Nplaten itse 
kotona. Terveydenhoito-
henkilökunta (esim. 
sairaanhoitaja) voi vielä 
soittaa potilaalle 
ensimmäisen kotona 
pistetyn annoksen 
jälkeen ja tarkistaa, onko 
hänellä kysyttävää tai 
ongelmia

Koulutettava valmistaa ja pistää oikean Nplate-
annoksen itse kotonaan.

Kouluttaja ja koulutettava sopivat yhdessä pistoksen 
tarkan päivän ja päivämäärän, ja nämä kirjoitetaan 
potilaan Pistospäiväkirjaan. 
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KOULUTUKSEN TOTEUTUS

Tämän koulutusjakson tulee sisältää seuraavat vaiheet:
• Muistutetaan, että oikea annos on varmistettava tarkistamalla se annoskortista
• Näytetään, kuinka Nplate-työskentelyalusta puhdistetaan, ja muistutetaan käsien pesemisestä
• Näytetään, kuinka tarvikkeet kerätään alustan päälle
• Näytetään annoksen valmistamisen ja pistämisen eri vaiheet
• Muistutetaan, että annos on tarkistettava vielä uudelleen ennen pistämistä
• Muistutetaan pistoskohdan puhdistamisesta
• Opastetaan, kuinka lääke pistetään ihon alle
• Muistutetaan kaikkien tarvikkeiden asianmukaisesta hävittämisestä

Jotkut potilaat voivat oppia kaikki vaiheet yhden 30 minuutin opetustilanteen aikana.
Toiset saattavat tarvita enemmän aikaa ja mahdollisesti ensimmäisen tai toisen vaiheen 
uusimista.

Koulutuksen tässä vaiheessa arvioidaan potilaan kykyä valmistaa ja pistää Nplate-annos 
onnistuneesti ja oikein. Jos potilas tarvitsee tässä huomattavasti apua ja/tai kouluttajasta 
tuntuu, ettei potilas pysty suoriutumaan tästä tehtävästä kotona (ilman apua), hänelle ei 
saa antaa lupaa aloittaa annosten pistämistä kotona, ennen kuin kouluttaja on varma, että 
koulutettava on siihen valmis.

Tämä vaihe on toistettava viikoittain, kunnes sekä kouluttaja että koulutettava ovat 
varmoja, että koulutettava osaa valmistaa ja pistää annoksensa oikein.

tekniikkansa on tarkistettava uudelleen, kun hän valmistaa injektioliuoksen ja pistää 
Nplate-annoksensa. Potilas voi jatkaa Nplate-annosten pistämistä itse vain, jos hän pystyy 
osoittamaan, että hän osaa valmistaa Nplate-injektioliuoksen ja pistää annoksen.

Ellei koulutettava osannut valmistaa ja pistää oikeaa Nplate-annosta onnistuneesti, 
epäonnistumisen syyt on selvitettävä ja tarvittaessa potilaalle on annettava lisäkoulutusta. 
Kouluttajan pitäisi raportoida epäonnistuminen ja epäonnistumisen syyt Amgenille.
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Inhimillisiä tekijöitä kartoittaneessa teknisessä tutkimuksessa (Human Factors 
Engineering study) arvioitiin käytännön näkökohtia, jotka liittyvät kotona 
tapahtuvaan Nplate-annosten valmistamiseen ja pistämiseen. Tutkimuksessa tulivat 
esiin seuraavat ongelmat, joihin kaikkiin voidaan vaikuttaa koulutuksella:

 Ali- tai yliannostelu

 Nplaten virheellinen säilytys

 Likainen työtaso

 Luer lock -liitännän likaantuminen

 Ruiskun huono kiinnitys

 Pistoskohta jätetty puhdistamatta

Näistä ongelmakohdista on keskusteltava koulutuksen aikana ja tarvittaessa 
näytettävä oikea toimintapa.

POTILAAN SEURANTA:
ANNOSMUUTOKSET JA KOTIPISTOSHOITO

Potilaan trombosyyttiarvoa on seurattava neljän viikon välein. Tämä auttaa 
tunnistamaan potilaat, joiden annosta pitäisi muuttaa. 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.

Neljän viikon välein toistuvilla seurantakäynneillä voidaan myös käydä läpi potilaan 
Pistospäiväkirja, johon potilas on kirjannut kokemuksiaan annosten pistämisestä 
kotona. Kun potilas on ensimmäiset neljä viikkoa pistänyt Nplate-annokset itse, 
hänen tekniikkansa on tarkistettava uudelleen, kun hän valmistaa injektioliuoksen ja 
pistää Nplate-annoksensa. Potilas voi jatkaa Nplate-annosten pistämistä itse vain, jos 
hän pystyy osoittamaan, että hän osaa valmistaa Nplate-injektioliuoksen ja pistää 
annoksen.

HUOMIOON OTETTAVIA TÄRKEITÄ TEKIJÖITÄ
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KAIKKIIN TÄSSÄ KUVATTUIHIN TUNNISTETTUIHIN RISKEIHIN VOIDAAN VAIKUTTAA 
TERVEYDENHOITOHENKILÖKUNNAN ANTAMALLA JA VALVOMALLA 
PERUSTEELLISELLA KOULUTUKSELLA JA HUOLELLISELLA SEURANNALLA 
(MAHDOLLISESTI PUHELIMITSE)
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POTILAAN TUKEMINEN

Nplate-kotipistoshoidon tarkistuslista  
(opas, joka on tarkoitettu avuksi potilaita 
valittaessa ja varmistettaessa, että potilaat 
saavat mukaansa oikeat tarvikkeet 
kotipistoshoitoa varten)

Potilaiden valinta ja koulutus 
Nplate-kotipistoshoidossa  
(tämä ohjekirja)

Koulutuksen ja seurannan ohella myös potilaalle annettavalla tuella on 
ratkaisevan tärkeä merkitys edellisellä sivulla kuvattujen riskien 
vähentämisessä. Tällaisia tukitoimia voivat olla:

Mahdollisuus tulla toistamiseen vastaanotolle harjoittelemaan uudelleen 
annoksen valmistamista ja pistämistä terveydenhoitohenkilökunnan 

valvonnassa

Mahdollisuus valita annosten pistäminen vastaanotolla kotipistosten sijasta

Lisäkopioiden jakaminen Kotipistoshoidon koulutuspaketin materiaalista

KOTIPISTOSHOIDON KOULUTUSPAKETTI: AMGENIN TOIMITTAMA 
TERVEYDENHOITOHENKILÖKUNNALLE TARKOITETTU MATERIAALI

POTILAIDEN VALINTA 
JA KOULUTUS NPLATE-
KOTIPISTOSHOIDOSSA  

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.

✔

✔

✔

✔

✔

10



KOTIPISTOSHOIDON KOULUTUSPAKETTI: AMGENIN TOIMITTAMA 
POTILAILLE TARKOITETTU MATERIAALI

Pikaopas-kirjanen  
(pistämistä edeltävä 
tarkistuslista, 
yleiskatsaus Nplatesta, 
kotipistoshoidon 
esittely ja yleiskatsaus 
koulutusohjelmasta)

Nplate-työskentelyalustaOhjelehtiö

OpetusvideoPistospäiväkirja   
(sisältää sivun, johon kirjataan 
lääkärin määräämä annos sekä 
sivun, johon kirjataan pistetty 
annos)

NPLATE: 
KOTIPISTOSHOIDON 
KOULUTUSPAKETTI
Täydellinen opas potilaille, jotka pistävät Nplate-annoksensa itse

Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla on 
kysyttävää tai huolenaiheita

© 2012 Amgen.  All rights reserved. 

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

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

Job code: NPO-IHQ-AMG-079-2012 Date of prep: May 2012

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

Tämä 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

VAIHE 1 VAIHE 2 VAIHE 3 VAIHE 4 VAIHE 5 VAIHE 6 VAIHE 7 VAIHE 8 VAIHE 9

         N
PO

-FIN
-A

M
G

-044-2013- February-P - 3/2013     

VAIHE VAIHEELTA ETENEVÄT 
OHJEET NPLATE-ANNOKSEN 
VALMISTAMISESTA JA 
PISTÄMISESTÄ

Tarkoitettu 
henkilöille, joille 
terveydenhoito-
henkilökunta on 
opettanut ruiskeen 
pistämisen

Amgen AB, sivuliike Suomessa 
PL 86, 02101 Espoo
Puhelin (09) 54 900 500
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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 viikossa 
säätäen annokset trombosyyttiarvon mukaisesti. Annoksen laskeminen ja säätäminen: ks. valmisteyhteenveto. 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. Luuytimen retikuliinin lisään-
tymisen arvellaan johtuvan TPO-reseptorin stimulaatiosta, joka johtaa megakaryosyyttien lisääntymiseen luuytimessä, ja tämä voi puolestaan johtaa syto-
kiinien vapautumiseen. Solujen morfologiset poikkeavuudet tulisi tutkia perifeerisen veren sivelyvalmisteesta ja tehdä täydellisen verenkuvan määritykset 
ennen romiplostiimihoitoa ja hoidon aikana. Normaalialueen ylittäviin trombosyyttiarvoihin 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 nouda-
tettava varovaisuutta näitä potilasryhmiä hoidettaessa. Annoksen säätämistä koskevia ohjeita on noudatettava. Romiplostiimia ei saa käyttää myelo-
dysplastisesta oireyhtymästä johtuvan trombosytopenian eikä minkään muun trombosytopenian aiheuttajan kuin ITP:n hoitoon muutoin kuin kliinisissä 
tutkimuksissa. Nplate-hoidon yhteydessä on raportoitu lääkitysvirheitä, kuten yli- ja aliannostelua. Yliannostus voi johtaa liian suureen trombosyyttiarvon 
nousuun ja tromboottisiin/tromboembolisiin komplikaatioihin. Aliannostelutapauksissa trombosyyttiarvo voi jäädä odotettua pienemmäksi, mikä voi al-
tistaa verenvuodoille. Potilaiden trombosyyttiarvoja on seurattava Nplate-hoidon aikana. 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 romiplostiimihoidon aikana. 
Yhteisvaikutukset: Yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty. Tutkimuksissa Nplatea on annettu yhdessä seuraavien ITP:n hoidossa käytettävien lääkkei-
den 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. Päätet-
täessä lopetetaanko imetys vai romiplostiimihoito, on otettava huomioon toisaalta imetyksen hyöty lapselle ja toisaalta romiplostiimihoidosta koituva 
hyöty äidille. 
Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn: Nplatella on kohtalainen vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn. Kliinisissä tutkimuksissa 
joillakin potilailla on esiintynyt lieviä tai kohtalaisia ohimeneviä huimauskohtauksia. 
Haittavaikutukset: Vakavimpia haittavaikutuksia, joita voi esiintyä Nplate-hoidon aikana, ovat trombosytopenian uusiutuminen ja verenvuoto hoidon 
lopettamisen jälkeen, lisääntynyt luuytimen retikuliini, tromboottiset/tromboemboliset komplikaatiot, lääkitysvirheet ja jo olemassa olevan MDS:n etene-
minen AML:ksi. Yleisimpiä havaittuja haittavaikutuksia ovat yliherkkyysreaktiot (joihin kuuluvat ihottuma-, nokkosihottuma- ja angioedeematapaukset) 
ja päänsärky. Ilmoita kaikista epäillyistä haittavaikutuksista Fimealle www.fimea.fi.  
Farmaseuttiset tiedot: Säilytä jääkaapissa (2 °C - 8 °C). Ei saa jäätyä. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle. Voidaan ottaa tilapäisesti jää-
kaapista 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 1.1.2014 (VMH + ALV) Nplate injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten. 250 µg romiplostiimia, 1 injektiopullo ja tarvike-
pakkaus (Vnr 090149) 675,42 €. 500 µg romiplostiimia, 1 injektiopullo ja tarvikepakkaus (Vnr 090161) 1310,52 €. 
Korvattavuus: Reseptilääke. Ylempi erityiskorvausryhmä (100 %). Itsenäinen verihiutaleiden tai granulosyyttien niukkuus (129). 
Ehto: Hoito on toteutettava verisairauksien hoitoon perehtyneen lääkärin valvonnassa. 
Lisätiedot: Katso Nplate-valmisteyhteenveto ennen lääkkeen määräämistä.  Amgen AB, sivuliike Suomessa, PL 86, 02101 Espoo. Puh. (09) 54 900 500.
Viite: Nplate valmisteyhteenveto joulukuu 2013.
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