
UW WERKOPPERVLAK

NPLATE®ONDERLEGGER
U moet getraind zijn door uw zorgverlener voor u Nplate® zelf mag toedienen.

VOORDAT U BEGINT

• Lees zorgvuldig alle instructies.
• U moet een vast behandelingsschema aanhouden, ook wanneer u op reis bent.
• Zorg ervoor dat u beschikt over alle benodigdheden (zie onderstaande afbeeldingen).
• Controleer de houdbaarheidsdata op alle fl acons.
•  Gebruik de fl acons niet als de houdbaarheidsdatum is verstreken of als de fl acons langer 

dan 30 dagen op kamertemperatuur hebben gestaan.
• Was uw handen met zeep.
• Gebruik een alcoholdoekje om het oppervlak te reinigen waarop u het middel klaarmaakt.

OPMERKING: 

Gebruik deze onderlegger samen met de Stap-voor-
stap gids en/of bijsluiter en de dvd voor zelftoediening 
om uw injectie met Nplate® klaar te maken. Mogelijk 
moet u meer dan één injectie van Nplate® toedienen. 
Als uw arts tegen u heeft gezegd dat u meer dan één 
injectie met Nplate® moet toedienen, doorloop dan 
de stappen zoals aangegeven in de Stap-voor-stap 
gids om aan uw voorgeschreven dosis van het product 
te komen door gebruik te maken van (een) nieuwe 
set(s) voor zelftoediening.

OPMERKING: deze afbeeldingen zijn uitsluitend ter referentie.Bewaar de fl acons met het poeder tot gebruik in hun verpakking ter bescherming tegen licht. Dit geneesmiddel mag uit de koelkast 
worden genomen voor een periode van maximaal 30 dagen bij kamertemperatuur (maximaal 25 °C). Uw zorgverlener kan een andere 
naald voor injectie adviseren.

A    Injectiefl acon met het poeder (1) B1    Zuiger (1) B2    Met steriel water voorgevulde injectiespuit (1)

 C      Wegwerpspuit van 1 ml 
met Luer-lock

 D     Veiligheidsnaald: 27 G, 13 mm (1)

E     Flaconadapter (1) F     Verpakkingen met alcoholdoekje (4) G     Naaldencontainer (1; niet meegeleverd)

Zorg ervoor dat u de onderstaande benodigdheden bij de hand hebt voor u begint

Om een maximaal voordeel te halen voor uw gezondheid uit de eff ecten van het geneesmiddel Nplate®, om voor een goed gebruik ervan te zorgen en om de 
ongewenste eff ecten ervan te beperken, zijn er bepaalde maatregelen / voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen, die in dit materiaal worden uitgelegd 
(RMA versie 06/2018).
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