
Opas 
Esperoct®-potilaille

Esperoct®-valmistetta käytetään verenvuotojen hoitoon ja ehkäisyyn 
12-vuotiailla ja sitä vanhemmilla A-hemofiliapotilailla.

Olet saanut tämän oppaan lääkäriltäsi tai hoitajaltasi.
Luethan pakkausselosteen huolellisesti ennen
Esperoct®-valmisteen käyttöä.

▼Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. 
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Opi tuntemaan Esperoct®

Tämä opas auttaa sinua ymmärtämään kuinka Esperoct® toimii ja miten käytät lääkettä oikein. 

Opit tietämään:
• Kuinka usein ja kuinka paljon tarvitset Esperoct®-valmistetta

• Kuinka kauan yksi Esperoct®-annos vaikuttaa elimistössäsi

• Teknologiasta, jolla Esperoct®-valmisteen pitkävaikutteisuus on saatu aikaiseksi

• Kuinka valmistat Esperoct®-hoitoannoksesi

• Esperoct®-valmisteen säilyttäminen

• Matkustaminen Esperoct®-valmisteen kanssa

• Miten voit asettaa muistutuksen lääkkeenotosta puhelimeesi

• Vastauksia kysymyksiin, jotka ehkä askarruttavat sinua

Opas uuteen

hemofiliahoitoosi
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Mikä Esperoct® on? 

Esperoct® on pitkävaikutteinen hyytymistekijä VIII -valmiste hemofilia A -potilaille. 

Yksi annos joka 4:s päivä vuotojen ennaltaehkäisyyn

Suositeltu annos on 50 IU/kg  

• Vuotojen ennaltaehkäisyssä joka 4:s päivä.  

Vuotojen hoidossa (annos riippuu vuotokohdasta ja vuodon vakavuusasteesta).
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Mikä tekee Esperoct®-valmisteesta pitkävaikutteisen?

Esperoct® on kehitetty siten, että se pysyisi pitkään verenkierrossa. Tämä on saatu aikaiseksi 
menetelmällä, jota kutsutaan pegyloinniksi. Pegylointia on käytetty hyödyksi eri lääkevalmisteissa 
jo yli 20 vuoden ajan niiden vaikutusajan pidentämiseksi elimistössä.

Esperoct® on inaktiivinen elimistössä, kunnes sitä tarvitaan hyytymisjärjestelmässä. Vuodon
tapahtuessa PEG (polyetyleeniglykoli) -molekyyli irtautuu hyytymistekijä VIII -molekyylistä ja
hyytymistekijä VIII vapautuu toimimaan osana hyytymisjärjestelmää.

Kuinka 

Esperoct® toimii?
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Hyytymistekijä VIII 
vapautuu, kun 
vuoto tapahtuu

Hyytymis-
tekijä VIII

PEG

Aktivoituminen
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Jokainen lääkepakkaus sisältää:

Männänvarren 

Männänvarsi yhdistetään ruiskuun, jotta liuotin saadaan injisoitua
injektiopulloon. Ota männänvarsi pakkauksesta vasta siinä vaiheessa, kun
olet valmis käyttämään sitä. Älä koske männänvarren sivuihin tai kierteisiin,
koska sormistasi voi siirtyä niihin mikrobeja.

Esitäytetyn ruiskun, joka sisältää liuotinta
Esitäytetyn ruiskun päätä suojaa erillinen suojus. Jos ruiskun suojus on
irrallaan tai puuttuu, älä käytä esitäytettyä ruiskua.

Injektiopulloliittimen 
Injektiopulloliitin yhdistää ruiskun injektiopulloon. Jos liittimen suojapaperi
ei ole kunnolla kiinni tai se on rikkoutunut, älä käytä injektiopulloliitintä.

Nämä sisältyvät

lääkepakkaukseen
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Nämä sisältyvät

antovälinepakkaukseen
• 2 desinfektiopyyhettä

• 1 infuusioväline (letku ja perhosneula, jossa on neulansuojus)

• 2 sideharsotaitosta

• 2 laastaria

Yhden injektiopullon Esperoct®-kuiva-ainetta  
Esperoct®-valmistetta on saatavana viisi eri annosvahvuutta. 
Tarkista aina ennen injisointia, että sinulla on lääkärisi määräyksen 
mukainen vahvuus käytössäsi. Jokaisella erivahvuisella injektiopullolla 
on erivärinen suojakorkki.

Älä käytä Esperoct®-valmistetta kotelossa, injektiopullossa ja esitäytetyn ruiskun etiketeissä mainitun
viimeisen käyttöpäivämäärän ‘EXP’ jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden
viimeistä päivää. 
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Pakkausseloste 
Lue pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat Esperoct®-valmisteen käytön.
Se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
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Lääkärisi tai sairaanhoitajasi käy kanssasi läpi Esperoct®-valmisteen
käyttökuntoon laiton ja oikean annostelun.
On tärkeää, että noudatat ohjeita: 

Ennen Esperoct®-annoksen valmistelua 
Pese aina kätesi ja varmista, että ympäristösi on puhdas. 

Hoitoannoksen valmistelu 
Kts. sivut 11 - 16.

Valmiin hoitoannoksen injisoiminen 

•  Injisoi käyttövalmis liuos lääkärisi tai sairaanhoitajasi neuvomalla tavalla

•  Älä sekoita Esperoct®-valmistetta minkään muun infuusion tai lääkkeen kanssa

•  Injisoi hitaasti 2 minuutin ajan

Miten käytät

Esperoct®-valmistetta?
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Hävittäminen 

•  Hävitä kaikki käyttämätön Esperoct®-liuos, ruisku ja infuusiovälineet, injektiopullo ja 
injektiopulloliitin sekä muu jäte apteekkihenkilökunnan neuvomalla tavalla 

•  Älä heitä niitä kotitalousjätteeseen

Yksityiskohtaiset käyttöohjeet löydät pakkausselosteesta. Jos sinulla on kysyttävää, niin 
käänny lääkärisi tai sairaanhoitajasi puoleen.

Matkustaminen Esperoct®-valmisteen kanssa 

Kun lähdet matkalle, Esperoct®-valmistetta ei saa laittaa lentokoneen ruumaan. Ota lääke 
aina mukaasi lentokoneeseen. Turvatarkastusta varten sinulla pitää olla mukana todistus 
lääkkeen kuljetuksesta. Tämän todistuksen saat hoitopaikastasi. Muista ottaa riittävästi 
Esperoct®-valmistetta mukaan matkalle.

Hätätilannetta varten sinulla pitää olla mukana hoitokortti, jossa on diagnoosisi ja sinua 
hoitavan lääkärin yhteystiedot.

On tärkeää, että selvität ennen matkaa matkakohteesi lähimmän hemofiliakeskuksen. 
Tämän tiedon löydät osoitteesta www.hclocator.org.
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Muovihattu Ruiskun suojus

Kumitulppa
(muovihatun alla)

Ruiskun kärki
(suojuksen alla)

Suojahattu MäntäAsteikko

Piikki 
(suojapaperin alla)

Suojapaperi

Injektiopulloliitin Esitäytetty ruisku
liuotinta

MännänvarsiEsperoct®-
kuiva-ainepullo

Kierteet Leveä pää

Yleiskuva – 

Esperoct®
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Injektiopullon ja ruiskun valmisteleminen

Poista muovihattu injektiopullosta.
Pyyhi injektiopullon kumitulppa 
desinfektiopyyhkeellä ja anna sen
kuivua muutama sekunti
ennen käyttöä.

Tarkista viimeinen käyttöpäivämäärä.
Tarkista pakkauksen nimi, vahvuus
ja väri varmistaaksesi, että se sisältää 
oikeaa valmistetta. 

 Pese kädet ennen pakkauksen 
avaamista. 

Jos injektiopullo ja ruisku ovat kylmiä, 
lämmitä ne huoneenlämpöisiksi 
käsissäsi.

VAIHE1
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Kiinnitä injektiopulloliitin

Poista suojapaperi
injektiopulloliittimestä.

 Injektiopulloliitin on steriili,
vältä siihen koskemista.

Käännä suojahattu toisin päin
ja napsauta injektiopulloliitin
kiinni injektiopulloon.

Purista suojahattua kevyesti
peukalolla ja etusormella.
Poista suojahattu.

 Kun liitin on kiinnitetty
injektiopulloon, älä enää
irrota sitä.

VAIHE2
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Yhdistä männänvarsi esitäytettyyn ruiskuun

Ota männänvarren leveästä
päästä kiinni ja yhdistä
varsi välittömästi ruiskuun
kiertämällä sitä myötäpäivään
kiinni esitäytetyn ruiskun sisällä
olevaan mäntään. Kierrä niin
kauan, että tunnet vastuksen.

 Älä koske männänvarren
sivuihin tai kierteisiin.

Poista suojus esitäytetystä 
ruiskusta taivuttamalla sitä 
alaspäin kunnes rei’itys 
murtuu.

 Älä koske suojuksen alla
olevaan ruiskun kärkeen.

Kierrä esitäytetty 
ruisku tiukasti kiinni 
injektiopulloliittimeen,
kunnes tunnet vastuksen.

VAIHE3
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Liuota kuiva-aine liuottimeen

Pidä esitäytettyä ruiskua hieman 
kallellaan injektiopullon osoittaessa 
alaspäin.
Paina männänvartta ruiskuttaaksesi 
kaiken liuottimen injektiopulloon.

Pidä männänvartta alas painettuna 
ja pyöritä injektiopulloa varovasti,
kunnes kuiva-aine on kokonaan 
liuennut.

 Liuotetun liuoksen täytyy 
olla kirkasta ja väritöntä.
Jos havaitset näkyviä vieraita 
hiukkasia tai värimuutoksia, älä 
käytä sitä. Älä ravista injektiopulloa, 
koska se voi aiheuttaa 
vaahtoamista.

VAIHE4
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Liuota kuiva-aine liuottimeen (jatkuu)

Pidä injektiopulloa ylösalaisin
ja napauta ruiskua kevyesti, 
jotta saisit mahdolliset 
ilmakuplat nousemaan sen 
yläosaan. Paina männänvartta 
hitaasti, kunnes kaikki 
ilmakuplat on poistettu.

Kierrä injektiopulloliitin
injektiopulloineen irti.

Käännä ruisku injektiopulloineen 
ylösalaisin. Lopeta männänvarren 
painaminen ja anna sen liikkua 
itsestään takaisinpäin, kun liuotettu
liuos täyttää ruiskun.

Jos tarvitset vain osan koko 
annoksesta, katso ruiskussa olevasta 
asteikosta kuinka paljon liuotettua 
liuosta otat ja seuraa lääkärisi ja 
sairaanhoitajasi ohjeita.

Jos ruiskussa on jossain vaiheessa 
liikaa ilmaa, ruiskuta ilma takaisin 
injektiopulloon.

VAIHE4
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Esperoct®-valmisteen säilyttäminen ennen käyttöönottoa 

 Ennen käyttöä, säilytä Esperoct®-valmiste 
 jääkaapissa (2 °C – 8 °C). Ei saa jäätyä.

 Esperoct®-valmiste voidaan myös ottaa pois jääkaapista ja 
 säilyttää huoneenlämmössä (≤ 30 °C:ssa) 
 enintään 12 kuukautta. 

 TAI

 Esperoct®-valmiste voidaan säilyttää huoneenlämpöä 
 korkeammassa lämpötilassa (>30 °C:ssa ja korkeintaan 
 40 °C:ssa) enintään 3 kuukautta.

Merkitse koteloon päivämäärä, jolloin Esperoct® otetaan pois jääkaapista. 
Jos lääkettä ei ole käytetty ennen uutta viimeistä käyttöpäivämäärää, se on hävitettävä.

Kun lääkettä on säilytetty jääkaapin ulkopuolella, sitä ei saa 
enää laittaa takaisin jääkaappiin.

 

2-8 ºC

30 ºC

40 ºC
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Mistä saan antovälinepakkauksen? 

 Saat antovälinepakkauksen  lääkepakkauksen kanssa apteekistasi. 

Mitä teen, jos unohdan ottaa annoksen? 

 Jos unohdat annoksen, injisoi unohtunut annos heti, kun muistat. Älä injisoi kaksinkertaista annosta 
korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen. Tarkista ohjeet lääkäriltä, jos olet epävarma.

Mitä teen, jos olen ottanut liikaa Esperoct®-valmistetta?

Jos käytät enemmän Esperoct®-valmistetta kuin sinun pitäisi, ota heti yhteys lääkäriisi. 

Jos lopetat Esperoct®-valmisteen käytön 

Jos lopetat Esperoct®-valmisteen käytön, et ehkä enää saa suojaa verenvuotoja vastaan tai 
tämänhetkinen vuotosi ei tyrehdy. Älä lopeta Esperoct®-valmisteen käyttöä keskustelematta 
lääkärisi kanssa.

Yleisimmät  

kysymykset
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Onko Esperoct®-valmisteella mitään haittavaikutuksia?

 Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.
Yleisimpiä kuvattuja haittoja ovat:

• ihoreaktiot injektiokohdassa

• kutina

• ihon punoitus

• ihottumat

Allergiset reaktiot ovat mahdollisia tätä lääkettä annosteltaessa. Jos äkillisiä, vaikeita allergisia 
(esim. anafylaktisia) reaktioita esiintyy, injisoiminen pitää lopettaa välittömästi. Sinun pitää ottaa 
yhteys lääkäriisi tai hätäkeskukseen välittömästi, jos sinulla on allergisen reaktion ensimmäisiä 
merkkejä, kuten:

• nielemis- tai hengitysvaikeuksia

• hengenahdistusta tai vinkuva hengitys

• puristusta rinnassa

• huulten, kielen, kasvojen tai käsien punoitusta ja/tai turvotusta

• ihottumaa, nokkosihottumaa, paukamia tai kutinaa

• kalpea ja kylmä iho

• nopea sydämensyke ja/tai huimausta, päänsärkyä, pahoinvointia tai oksentelua

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. 
Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan www.fimea.fi sivuston kautta.
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Aseta kalenterimuistutus Apple-laitteeseesi 

 1. Avaa kalenteri sovellus Apple-laitteessasi

2. Paina ”+” merkkiä oikeasta yläkulmasta lisätäksesi uuden tapahtuman

3. Kirjoita muistutus (esim ”Ota Esperoct”)

4. Paina ”Alkaa” valitaksesi päivän, jolloin haluat saada ensimmäisen muistutuksen 
 (esim päivä, jolloin otat seuraavan lääkeannoksen)

5. Vieritä alas, sitten paina ”Toisto”, jatka ”Muokattu”. Seuraavaksi paina ”Joka” ja 
 valitse ”4 päivää”

6. Lopuksi paina ”<Toisto” , ”<Uusi tapahtuma” ja ”Lisää”

Vinkkejä,  

miten muistat ottaa lääkkeesi
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Aseta kalenterimuistutus Android-laitteeseesi 

 1. Avaa Googlen kalenteri sovellus Android-laitteessasi

2. Paina oikealla alhaalla kulmassa olevaa ”+”-merkkiä ja seuraavaksi ”Muistutus”

3. Kirjoita muistutuksesi (esim ”Ota Esperoct”)

4. Valitse päivä, jolloin haluat saada ensimmäisen muistutuksen (esim päivä, jolloin otat 
 seuraavan lääkeannoksen) ja paina ”OK”

5. Paina Ω-ikonia ja seuraavaksi ”Muokkaa”

6. Kirjoita ”Toista-kohdassa”  ”4” ja valitse ”päivä”

7. Paina ”Valmis”, ja lopuksi ”Tallenna”



22

Vuodesta 2020 alkaen kaikki 
Novo Nordiskin tuotteet valmistetaan 
uusiutuvalla energialla.

Kunnianhimoinen tavoitteemme on 
päästötön toiminta vuoteen 
2030 mennessä.

Lue lisää https://www.novonordisk.fi/tietoa-novo-nordiskista/ympaeristoe.html
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Muistiinpanot



Novo Nordisk Farma Oy
www.novonordisk.fi

Tämä opas on tarkoitettu hemofilia A-potilaille, joille on määrätty Esperoct®-hoito.

• Oppaan tarkoituksena on toimia pikaoppaana ja lyhyenä yhteenvetona Esperoct®-valmisteesta

• Lue aina pakkausseloste ennen Esperoct®-valmisteen käyttöä

• Ota yhteyttä lääkäriisi tai sairaanhoitajaasi, jos sinulla on kysyttävää

Esperoct® on Novo Nordisk Health Care AG:n 
omistama tavaramerkki.
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