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OPPLÆRINGSPAKKEN FOR HJEMMEADMINISTRERING FOR PASIENTER 
INNEHOLDER EN EGENADMINISTRERINGSDAGBOK, DER DU KAN NOTERE 
RIKTIG DOSE FOR PASIENTEN.

I PASIENTENS EGENADMINISTRERINGSDAGBOK ER DET VIKTIG AT DU SKRIVER 
OG TEGNER INN PASIENTENS DOSE. KRYSS UT EVENTUELLE TIDLIGERE DOSER 
FOR Å UNNGÅ FORVIRRING. FYLL UT AVSNITTET SOM HETER “I TILFELLE DU 
TRENGER HJELP...” BAKERST I DAGBOKEN.

Hjemmeadministrering av Nplate® kan være et alternativ for noen voksne 
pasienter. Denne veiledningen hjelper deg med å velge ut og lære opp egnede 
pasienter slik at de kan sette i gang med egenadministrering hjemme.

•  Sjekklisten på avrivningsblokken er laget for å gjøre det enklere å sjekke at 
pasientene får med seg riktig materiell hjem.

•  De andre delene av denne opplæringspakken bidrar til å gi opplæring, 
trygghet og sikkerhet for pasienter som administrerer Nplate® hjemme.

– På side 10 og 11 finner du en liste over alt støttemateriell fra Amgen 
som er tilgjengelig for helsepersonell og pasienter i opplæringspakken 
for hjemmeadministrering.
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KRITERIER FOR UTVELGELSE AV PASIENTER OPPLÆRING AV PASIENTENE

FOR AT EN PASIENT ELLER OMSORGSPERSON SKAL 
KUNNE EGENADMINISTRERE NPLATE®, MÅ DE:

Det anbefales at pasienter som egner seg for hjemmeadministrering, gjennomgår en 
periode med opplæring hos deg og informeres om en del oppfølgingspunkter, som 
beskrevet nedenfor. 

+ +

PASIENTENE KAN NOTERE HVORVIDT DE LYKKES (OG OM DE HAR PROBLEMER) MED 
EGENADMINISTRERINGEN I EGENADMINISTRERINGSDAGBOKEN. BE PASIENTENE OM 
Å TA MED SEG DENNE DAGBOKEN TIL KONTROLL HVER FJERDE UKE. I PASIENTENS 
EGENADMINISTRERINGSDAGBOK ER DET VIKTIG AT DU SKRIVER OG TEGNER INN PASIENTENS 
DOSE. KRYSS UT EVENTUELLE TIDLIGERE DOSER FOR Å UNNGÅ FORVIRRING. FYLL UT 
AVSNITTET SOM HETER “I TILFELLE DU TRENGER HJELP ...” BAKERST I DAGBOKEN.

TRINN 1

TRINN 2

TRINN 3

TRINN 4

Demonstrasjon av rekonstituerings- og administreringsteknikk 
(med bruk av Tilberedningsbrikke for Nplate® og trinnvis veiledning)

Pasienten skal rekonstituere og administrere Nplate® under tilsyn. Kun 
pasienter som viser evne til å rekonstituere og egenadministrere 
Nplate® på egen hånd, får lov til å gjøre dette

Pasienten rekonstituerer og egenadministrerer Nplate® hjemme. 
Vurder om helsepersonell (f.eks. en sykepleier) skal ringe pasienten 
etter at de har gjennomført første injeksjon hjemme, for å sjekke om 
pasienten har spørsmål eller problemer

Mål trombocyttverdier og full blodcellestatus hver fjerde uke (som 
beskrevet i preparatomtalen). Etter de første fire ukene med egen-
administrering skal pasienten igjen rekonstituere og administrere 
Nplate® under tilsyn. Kun pasienter som viser evne til å rekonstituere 
og selvadministrere Nplate®, skal få lov til å fortsette med å gjøre 
dette

Stå på en stabil 
dose av Nplate®

Med tanke på 
egenadministrering 
betyr en stabil dose 
av Nplate® at det ikke 
har vært behov for 
å justere pasientens 
Nplate®-dose de 
siste fire ukene (med 
trombocyttverdier 
≥ 50 x 109/l)
• Pasienter 

som trenger 
dosejustering, kan 
ikke gå tilbake til 
egen-administrering 
inntil dosen er 
stabilisert – det vil si 
at det ikke har vært 
nødvendig å justere 
Nplate®-dosen i 
minst fire uke

Være interessert 
i hjemme-

administrering

En pasient eller 
omsorgsperson må 
være i stand til å utføre 
egenadministrering. 
Det må ikke være 
forventet at de trenger 
tilstedeværelse eller 
hjelp av helsepersonell 
for å administrere 
legemidlet selv. En 
pasient kan bare 
være en aktuell 
kandidat for Nplate® 
egenadministrering 
hvis de viser: 
• evne til å følge 

instruksjonene
• evne til å håndtere 

alle de nødvendige 
elementene av 
genadministreringen 
riktig

• de ikke har fysiske 
lidelser som hindrer 
dem i å rekonstituere  
og injisere Nplate® 
nøyaktig

Være villige til 
å gjennom-

føre en periode 
med opplæring

Pasientopplæringen skal også omfatte påminnelser om att:

• Nplate® er et svært potent legemiddel og det er svært viktig å være nøye med dosen

• Nplate® må oppbevares i originalemballasjen (beskyttet mot lys) og holdes avkjølt (i 
kjøleskap)

• Rekonstituering og administrering må gjøres på en trygg måte, på en ren flate og med 
rene hender, og at injeksjonsstedet alltid skal rengjøres før injisering

Pasienten eller en 
omsorgsperson 
må få opplæring 
i hvordan Nplate® 
skal tilberedes, og 
egen administrerings-
teknikker. De må 
forplikte seg til å 
gjennom føre denne 
opplæringen og 
godta at de ikke kan 
egen-administrere 
før de har vist evnen 
til å gjøre dette
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PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING AV DE ULIKE DELENE AV OPPLÆRINGEN

Det anbefales at opplæringsprosessen består av minst to økter med en-til-en-
opplæring med instruktør (helsepersonell) og den som mottar opplæring (pasient 
og/eller omsorgsperson), som beskrevet her:

Demonstrasjon av 
rekonstituerings- og 
administreringsteknikk 
(med faktisk 
administrering av riktig 
Nplate®-dose)

TR
IN

N
 1

Instruktøren bruker tilberedningsbrikken for Nplate® og 
den trinnvise veiledningen for å vise trinnene ved 
rekonstituering og administrering som pasienten skal 
gjøre hjemme. Denne delen av opplæringen avsluttes 
med at helsepersonell administrerer en faktisk injeksjon 
av den riktige Nplate®-dosen.

TR
IN

N
 3

Pasienten skal 
rekonstituere og 
administrere Nplate® 
under tilsyn. Kun 
pasienter som viser evne 
til å rekonstituere og 
selvadministrere Nplate®, 
skal få lov til å fortsette 
med å gjøre dette.

TR
IN

N
 2

Instruktøren skal observere pasienten mens pasienten 
rekonstituerer og administrerer riktig dose av Nplate®, 
med bruk av tilberedningsbrikken for Nplate® og den 
trinnvise veiledningen. Ideelt sett skal pasienten klare å 
rekonstituere og administrere riktig dose av Nplate® 
med minimalt med veiledning fra instruktøren. På 
dette stadiet må pasienten vise at han/hun er i stand til 
å injisere Nplate®-dosen sikkert og korrekt.

Denne delen av opplæringen må omfatte følgende trinn:
• påminnelse om å kontrollere at dosen er riktig ved å se på dosekortet
• demonstrasjon av hvordan man rengjør tilberedningsbrikken for Nplate® og
 en påminnelse om å vaske hendene
•  demonstrasjon av hvordan man legger ut de ulike delene på brikken
• demonstrasjon av de ulike trinnene ved rekonstituering og administrering
• påminnelse om å dobbeltsjekke dosen før administrering
• påminnelse om å rengjøre injeksjonsstedet
• instruksjoner om hvordan en subkutan injeksjon administreres
• påminnelse om å kassere alle deler på riktig måte

Noen pasienter kan klare å lære seg trinnene i løpet av en 30-minutters  
opplæring. Andre trenger mer tid og/eller trenger å få repetert første eller andre trinn.

Denne fasen av opplæringen brukes til å vurdere den enkelte pasients evne til å 
rekonstituere og administrere Nplate®-dosen på riktig måte. Dersom pasienten trenger 
vesentlig hjelp i denne prosessen, og/eller instruktøren føler at pasienten ikke vil være i 
stand til å utføre prosessen hjemme (dvs. uten hjelp), skal ikke pasienten få lov til å 
fortsette med hjemmeadministrering før instruktøren føler at han/hun er forberedt.

Dette trinnet må gjentas ukentlig inntil både instruktør og den som mottar opplæring er 
trygge på at egenadministrering kan gjennomføres på riktig måte.

TRINN 4
Husk å sette opp kontrollbesøk hver fjerde uke for 
egenadministrerende pasienter. Etter de første fire 
ukene med egenadministrering skal pasienten

igjen rekonstituere og administrere Nplate® under tilsyn. Kun pasienter som viser evne til å 
rekonstituere og egenadministrere Nplate®, skal få lov til å fortsette med å gjøre dette.

Pasienten rekonstituerer 
og egenadministrerer 
Nplate® hjemme. Vurder 
om helsepersonell (f.eks. 
en sykepleier) skal ringe 
pasienten etter at de har 
gjennomført første 
injeksjon hjemme, for å 
sjekke om pasienten har 
spørsmål eller problemer.

Den som mottar opplæring skal tilberede og 
egenadministrere riktig dose av Nplate® hjemme hos 
seg selv.

Instruktøren og den som mottar opplæring skal bli 
enige om nøyaktig dato og klokkeslett for injeksjonen, 
og dette skal noteres i pasientens 
egenadministreringsdagbok. 

Dersom den som mottar opplæring ikke er i stand til å rekonstituere og administrere riktig 
dose av Nplate®, skal årsaken utredes, og ytterligere opplæring skal gis dersom det anses 
som nødvendig. Instruktøren skal rapportere feilen og årsaken(e) til dette til Amgen.
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ALLE RISIKOMOMENTENE SOM ER BESKREVET HER, KAN HÅNDTERES VED 
GRUNDIG OPPLÆRING SOM GJENNOMFØRES OG OVERVÅKES AV 
HELSEPERSONELL, SAMT GRUNDIG OPPFØLGING (POTENSIELT PÅ TELEFON).

Det praktiske i forbindelse med rekonstituering og administrering av Nplate® 
hjemme ble evaluert i en studie for å se nærmere på samspillet mellom mennesker 
og teknologi. Studien avdekket følgende problemstillinger, som alle kan løses ved 
hjelp av opplæring:

Disse problemstillingene bør tas opp under opplæringen, og riktig fremgangsmåte 
bør vises (der det er hensiktsmessig).

OPPFØLGING AV PASIENTEN:
DOSEJUSTERING OG HJEMMEADMINISTRERING

Pasientens trombocyttverdier skal måles hver fjerde uke. Denne målingen vil 
avdekke pasienter som trenger dosejustering. Pasienter som trenger 
dosejustering, kan ikke gå tilbake til egenadministrering før dosen er 
stabilisert – det vil si at det ikke har vært nødvendig å justere Nplate®-dosen på 
minst fire uker.

Kontrollbesøk hver fjerde uke er også en god anledning til å gjennomgå pasientens 
egenadministreringsdagbok, der pasienten har skrevet ned sine erfaringer med 
hjemmeadministrering. Etter de første fire ukene med egenadministrering skal 
pasienten igjen rekonstituere og administrere Nplate® under tilsyn. Kun pasienter 
som viser evne til å rekonstituere og egenadministrere Nplate®, skal få lov til å 
fortsette med å gjøre dette.

Underdosering eller overdosering 

Feil oppbevaring av Nplate® 

Kontaminert arbeidsflate

Kontaminering av luer-lock-koblingen

Dårlig montering av sprøyten

Manglende klargjøring av injeksjonsstedet

TING DET ER VIKTIG Å HUSKE PÅ
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PASIENTSTØTTE

OPPLÆRINGSPAKKE FOR HJEMMEADMINISTRERING: 
STØTTEMATERIELL FOR PASIENTER LEVERT AV AMGEN

HURTIGVEILEDNING FOR 
HJEMMEADMINISTRERING  
AV NPLATE®
For voksne pasienter som har 
valgt å sette Nplate®-injeksjoner 
på seg selv hjemme. Materiellet 
i denne opplæringspakken for 
hjemmeadministrering bidrar til å 
sikre at du kan injisere Nplate® på 
riktig måte hjemme. 

Opplæringsmateriellet er også 
tilgjengelig digitalt på  
www.felleskatalogen.no.

EU_RMP_v2.0_09-Nov-2017_ including V66_EUROPE_ENGLISH_v1.0_NO appr 03-Aug-2020

© 2012 Amgen.  All rights reserved. 

Hurtigveiledning  
(med pre administrering, 
en sjekkliste før 
administrering, oversikt 
over Nplate®, en innføring 
i egenadministrering og 
oversikt over opplærings-
programmet)

TILBEREDNINGSBRIKKE FOR NPLATE®
Du må få opplæring av helsepersonell før du kan administrere Nplate®.

FØR DU BEGYNNER
• Les nøye gjennom instruksjonene.
• Du bør lage deg en fast behandlingsplan, også når du er på reise.
• Sørg for at du har alt utstyret du trenger (se bildene nedenfor).
• Kontroller utløpsdatoen på alle hetteglass.
• De må ikke brukes hvis utløpsdatoen er passert, eller hvis de har vært oppbevart ved rom  
 temperatur i mer enn 30 dager.
• Vask hendene med såpe.
• Bruk en spritserviett til å rengjøre flaten der du skal tilberede legemidlet.

MERK : 

Bruk denne brikken og den trinnvise veiledningen og/
eller pakningsvedlegget og DVD-film for å gjøre alt klart 
til å injisere Nplate®. Det kan hende du må ha mer enn 
én injeksjon av Nplate®. Dersom legen har fortalt deg at 
du skal ha mer enn én injeksjon av Nplate®, følger du 
trinnene som er beskrevet i den trinnvise veiledningen 
for å gjøre klar den forskrevne legemiddeldosen ved 
hjelp av et nytt egeninjeksjonssett. 

TILBEREDNINGSSTEDET

MERK: Disse bildene er kun ment som referanse.
Oppbevar hetteglassene med legemiddel i esken for å beskytte dem mot lys til de skal brukes. Dette legemidlet kan oppbevares utenfor 
kjøleskapet i et tidsrom på maks. 30 dager ved romtemperatur (opptil 25 °C).
Helsepersonell kan anbefale en annen kanyle til injeksjonen. 
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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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B-1.One Plunger Rod B-2.One Prefilled SterileWater Syringe

Product Preparation and Injection Reference Mat
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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    Hetteglass (1) B1    Stempelstang (1) B2    Ferdigfylt sprøyte med sterilt vann (1)

 C      Engangssprøyte  
på 1 ml med  
luer-lock (1)

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

E     Hetteglassadapter (1) F     Eske med spritservietter (x4) G     Sprøytebeholder (1; følger ikke med)

Sjekk at du har følgende tilgjengelig før du begynner
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Tilberedningsbrikke for Nplate®

Sjekkliste for egenadministrering av Nplate®  
(en veiledning i hvordan man velger ut 
pasienter og sørger for at de får utlevert det 
riktige materiellet for hjemmeadministrering)

Trinnvis veiledning

Utvelgelse og opplæring av 
voksne pasienter i hjemme
administrering av Nplate®  
(denne veiledningen)

Egen
administrerings 

DVD

Egenadministreringsdagbok   
(med en side for registrering av 
både forskrevet og administrert 
dose)

EGENADMINISTRERINGSDAGBOK FOR VOKSNE PASIENTER*
Som støtte ved hjemmeadministrering av Nplate®

Helsepersonellet skal 
skrive den nyeste dosen 
din på forsiden av denne 
egenadministreringsdagboken

*Egenadministrering av Nplate® er 
ikke tillatt for pediatriske barn

Helsepersonellet skal 
skrive inn navnet på en 
kontaktperson i denne 
egenadministreringsdagboken, 
i avsnittet “I tilfelle du trenger 
hjelp ...” (bakerst i denne 
dagboken)

Bruk denne 
egenadministreringsdagboken 
som hjelp til å huske hva du skal 
si til legen ved neste kontroll
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Mulighet til å komme tilbake til klinikken og gjennomføre rekonstituering og 
egenadministrering på nytt under tilsyn av helsepersonell 

Mulighet til å få en dose administrert på klinikken i stedet for hjemme 

Utdeling av flere eksemplarer av materiellet i opplæringspakken for 
hjemmeadministrering

I tillegg til opplæring og overvåking er det vesentlig med pasientstøtte for å 
redusere risikoene som er beskrevet på forrige side. Pasientstøtte kan omfatte:

OPPLÆRINGSPAKKE FOR HJEMMEADMINISTRERING: 
STØTTEMATERIELL FOR HELSEPERSONELL LEVERT AV AMGEN

SJEKKLISTE FOR EGENADMINISTRERING AV NPLATE®

En voksen pasient

Interessert i og egnet for hjemmeadministrering

På en stabil dose av Nplate® 
•  Med tanke på egenadministrering betyr en stabil dose av Nplate® at det ikke har 

vært behov for å justere pasientens Nplate®-dose på minst fire uker. Pasienter som 
trenger justering av dosen, kan ikke gå tilbake til egenadministrering før dosen er 
stabilisert – det vil si at det ikke har vært nødvendig å justere Nplate®-dosen på 
minst fire uker

Villig til å gjennomføre en opplæringsperiode 
•  Informer pasientene om at hjemmeadministrering vil medføre en periode med 

opplæring, og at de må vise at de er i stand til å egenadministrere

 
Bekreft at pasienten din er...

✔
✔

✔

✔

Forsikre deg at pasienten returnerer hjem med...

Riktig dose skrevet og tegnet i egenadministreringsdagboken

Rekonstitueringspakken(e) med Nplate®
(Kontroller at de ikke ved en feil har tatt med seg demonstrasjonssettet med placebo)

Alt pasientmateriell i opplæringspakken for hjemmeadministrering

Kontaktopplysninger til helsepersonell
(skal skrives bakerst i egenadministreringsdagboken, i avsnittet “I tilfelle  
du trenger hjelp ...”)

En dato da pasienten skal komme tilbake for kontroll etter de første fire ukene 
med egenadministrering. Ved denne kontrollen skal trombocyttverdiene 
kontrolleres, og pasienten skal på nytt rekonstituere og administrere Nplate® 
under tilsyn. Kun pasienter som viser evne til å rekonstituere og 
egenadministrere Nplate®, skal få lov til å fortsette med å gjøre dette

✔

✔

✔

✔

✔
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Hvis du har spørsmål vedrørende administrasjon av 
og bivirkninger forbundet med Nplate, kan du se i 

preparatomtalen, som finnes på Felleskatalogens nettside på 
følgende lenke: www.felleskatalogen.no

Alt sikkerhetsmateriale, også pasientmaterialet, er tilgjengelig 
på: www.felleskatalogen.no


