Všem pacientům, kteří se zaregistrují do Hypopara programu bude do 2 pracovních dnů
odeslán edukační balíček na adresu, kterou uvedli v rámci registrace.
Naší snahou je, aby obsah edukačního balíčku pacientům pomohl úspěšně zvládnout správný
postup aplikace přípravku Natpar a aby se léčba stala běžnou součástí jejich života.
Pacient má s těmito materiály možnost se v předstihu připravit na edukaci ohledně
správného používání pera Natpar.

Edukační balíček obsahuje:

MŮJ DENÍK LÉČBY
Pomůže Vám vést si přesný záznam o léčbě - poslední místo vpichu, sledování
laboratorních hodnot, termín příští kontroly, kdy provést výměnu náplně a také jaká síla
přípravku Natpar Vám byla naposledy předepsána. Doporučujeme používat Deník léčby
každý den a brát si ho s sebou na kontrolu ke svému ošetřujícímu lékaři. Deník léčby je
koncipován tak, aby Vám vydržel 12 měsíců.

NÁVOD NA POUŽITÍ
Tištěný Návod na použití je základním dokumentem, kde si můžete nastudovat správný
postup pro smíchání a každodenní aplikaci přípravku Natpar. Součástí návodu jsou také
instrukce ke správnému uchovávání přípravku a k údržbě pera. Tento návod je také
zpracován ve formě videí, která jsou umístěna na internetových stránkách Hypopara
programu – www.hypopara.cz/edukace.

PODLOŽKA
Pomůže Vám připravit si potřebné části pro každodenní aplikaci a pro smíchání nové
náplně, které se realizuje jednou za 14 dní.

ZDRAVOTNÍ INFORMACE NA CESTY
Jsou připraveny v českém a anglickém jazyce a usnadní Vám během cestování přepravu
všech potřebných zdravotnických pomůcek potřebných pro aplikaci. Nenahrazuje
„zdravotní cestovní potvrzení“ vydávané lékařem. Při nejbližší kontrole si nechte
ošetřujícím lékařem dát razítko zdravotnického zařízení a požádal o podpis lékaře.

CHLADÍCÍ POUZDRO
Pro zajištění přepravy LP Natpar při teplotě 2-8°C. Při delší cestě v letních měsících je
nutné dokoupit chladící polštářky.

www.hypopara.cz/edukace

NÁLEPKA NA OZNAČENÍ NÁHRADNÍHO PERA
Náhradní pero je určeno k použití v případě ztráty nebo
poškození stávajícího (používaného) pera, aby i v těchto
urgentních situacích byla zajištěna Vaše každodenní
aplikace. Rozhodně pera nestřídejte. Pero si doma
uschovejte na bezpečné a suché místo. Pokud budete
cestovat, je vhodné vzít si toto náhradní pero s sebou.
Pera obdržíte u svého ošetřujícího lékaře. Kam umístit
nálepku Vám bude sděleno během první telefonické
konzultace.

Pacient zároveň obdrží tyto informace:
Doporučujeme, vše si prostudovat ještě před návštěvou ošetřujícího lékaře, kdy Vám bude správný postup
aplikace vysvětlen. Materiály je vhodné vzít si s sebou.
Zároveň si Vám dovolujeme připomenout termíny naplánovaných telefonických konzultací, kdy se s Vámi
zkontaktuje edukační sestra Lucie a společně si projdete správný postup aplikace a zároveň Vám zodpovíme
případné dotazy. Upozorňujeme, že telefonické konzultace jsou realizovány se skrytým číslem.
UDÁLOST
První aplikace u lékaře
První telefonická konzultace
Druhá telefonická konzultace
Závěrečná telefonická konzultace

DATUM

PREFEROVANÝ ČAS

Případnou změnu termínu plánované první aplikace u ošetřujícího lékaře je nutné nám nahlásit na e-mailovou
adresu: hypopara@adhersol.cz. Stejně tak nám můžete dát vědět změnu preferovaného času volání.
Přejeme Vám úspěšné zvládnutí Vaší nové léčby.

kolektiv Hypopara programu

Z Hypopara programu se lze kdykoliv odhlásit zasláním e-mailu na hypopara@adhersol.cz.
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