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Denne informasjonsbrosjyren har du fått av din lege/sykepleier. Se 
brukerveiledning og pakningsvedlegg for fullstendige instruksjoner.

Håndtering av pumpe og legemiddel



Starte pumpe og
kontinuerlig dosering (F1)2Forbered infusjonen1

Ordlista
F: Infusjonshastighet ml/time
MD: Morgendose
XD: Ekstradose
KD (F1): Kontinuerlig dose
Stomi: Hullet i magen for innføring av PEG/J

A. Hold  knappen inne til 
det står ON i vinduet. 

B. Den forhåndsinnstilte KD 
(F1) starter.  
 

C. Dråpen indikerer at 
infusjonen er i gang. 
Timeglasset viser hvor 
lang tid det er igjen av 
infusjonen.

A. Ta forhåndsfylt 
sylinderampulle ut 
av kjøleskapet. Sett 
ampullen på pumpen og 
vri med klokken.

B. Skru av den lilla 
beskyttelseskorken på 
ampullen og korken 
på intestinalporten. 
Intestinalporten er merket 
med en (i).

C. Skru ampullen på 
på intestinalporten. 
Dersom det brukes 
forlengelsesslange, 
kobles ampullen til 
slangen.

Annen informasjon

For å aktivere displayet, trykk på valgfri knapp.

• Etter 40 sek blir displayet svart / går i hvilemodus,  
infusjonen fortsetter.

• Ampullen er kjølevare, og den kan oppbevares 24 timer i 
romtemperatur.

• Dersom forlengelsesslange brukes, og slangen tas vekk 
om natten, kan slangen oppbevares ved at endene på 
slangen skrus sammen så det dannes en ring. Ikke skyll 
slangen, men vær oppmerksom på at legemidlet ikke kan 
være i romtemperatur lengre enn 24 timer. Ved bytte av 
forlengelsesslange, fyll med XD.

Aktiver displayet ved å trykke på en valgfri knapp



Starte pumpe og
kontinuerlig dosering (F1)

Morgendose
Ekstradose 3 Midlertidig stopp av  

infusjon eller omstart av 
infusjon 

4
A. Hold  knappen inne. 

B. Trykk på  , STOP vises. 
Infusjonen er stoppet.

 
 
 
 

C. Ved start av infusjonen 
trykk på  og hold 
knappen inne. ON vises.

B

A

A. Hold dråpeknappen inne.

B. Velg MD med pilene.

C. Hold dråpeknappen inne 
til MD blinker.

D. Etter gitt dose går 
pumpen automatisk 
tilbake til KD.

Bytte mellom programmerte 
infusjonshastigheter (hvis 
det er programmert)

A. Trykk på     . Velg ønsket 
infusjonshastighet med pil 
opp/ned. Bekreft med .

Aktiver displayet ved å trykke på en valgfri knapp Aktiver displayet ved å trykke på en valgfri knapp

For Ektradose, 
følg punkt A-D, 
velg XD på punkt 
B med pil.



Avslutt infusjon
og slå av pumpe5 Pleie av  

PEG/J og stomi6

BA

E

F

A. Holde  knappen inne. 

B. Trykk på   for å stoppe 
infusjonen. 

C. Skru ampullen av fra  
intestinalporten (i) (ikke  
vri på PEG/J).

D. Sett på lilla 
beskyttelseskorker. 

A. Trekk opp 20 ml vann i en 
ENFit 20 ml sprøyte.

B. Koble sprøyten til 
intestinalporten (i). 

C. Skyll med vann.  
I begynnelsen kan det gå 
tregt.

D. Ta av sprøyten og sett 
beskyttelseskorken på.

E. Fyll sprøyten igjen med 
20 ml vann; fest sprøyten 
til gastroporten (g).

F. Ta av sprøyten og sett 
beskyttelseskorken på.

STOMIPLEIE
Minst 2 ganger i uken, gjerne i
forbindelse med dusjing

1. Åpne den blå låsen på 
trekantplaten og løsne PEG en.

2. Trekk trekantplaten ut fra stomien.

3. Stomi, trekantplate og PEG skal 
vaskes rent med såpe og vann.

4. Trykk PEG sonden 4–5 cm rett inn 
i stomien (ikke vri den), og trekk 
deretter PEG en tilbake. La det 
tørke.

5. Fest PEG en til trekantplaten, 
og lukk den blå låsen. Kontroller 
at avstanden mellom huden og 
trekantplaten er ca 5 mm. 

Lett rødme rundt stomien av
og til er helt normalt. Rødme
større enn 5 mm kan være tegn
på infeksjon. Ved mistanke om
infeksjon, kontakt avdelingen
som behandler deg. 

E. Hold knappen  nede 
til hovedmenyen vises.

F. Trykk pil ned og velg 
SLUTT. Bekreft med 

 knappen. 
 
 

G. Etter 10 sekunder 
begynner stempelet å 
trekke seg tilbake, det tar 
ca. 6 min. 

H. Pumpen slår seg selv av.

I. Gå til trinn 6 mens 
stempelet trekker seg helt 
tilbake.

Viktig!
Først når trykkstemplet har 
kommet helt tilbake, fjernes 
ampullen fra pumpen.

OBS! Ikke gå til trinn E 
dersom du ikke skal bytte 
ampulle om kvelden. 
Ellers gå direkte til nr. 6 
Pleie av PEG/J og stomi.

Aktiver displayet ved å trykke på en valgfri knapp



Lysdiode

Forhåndsfylt
sylinderampulle

Lilla
beskyttelseskork

Alarm for
infusjonsstopp 

deaktivert
Tastelås på

Under infusjon
Velger, og starter, en dose (XD eller MD).

Under infusjon
Velg av infusjonshastighet

Ved stoppet infusjon
Tar deg til hovedmenyen. 
Bekrefter valgt alternativ 
eller innstilt parameter.

Rullemeny for endring av 
valgt parameter

Lavt batteri

Tilbake til forrige meny

Start eller stopp 
av infusjonen
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Pumpealarm
I tilfelle pumpealarm vises en feilkode i displayet, og lysdioden tennes.

KODE: OCCL
Årsak: Okklusjon i infusjonsslangen (blokkert pumpe). 
Korrigerende tiltak: Fjern årsaken til okklusjonen, 
kontroller at PEG slangen ikke er knekt / i klem 
(se “Tiltak okklusjoner” på side 81 i pumpens 
brukerveiledning).
For fullstendig informasjon, se side 80 i 
brukerveiledningen.

KODE: Batt.
Årsak: Utladet batteri.
Korrigerende tiltak: Skift batteri 
(se "Skift batteri" på side 76 i
brukerveiledningen).

Beskrivelse av knappene på pumpen
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Trekantsplate

PEG sonde

Y-Kobling

“i”
Intestinalport
for Lecigon

“g”
Gastroport  

(magesekken)

Forfylt
sylinderampulle

Beskyttelseskork 
for intestinalport

Crono® LECIG Pumpe
i

g

Fikseringsskrue

Servicetelefon
Tlf 22 20 60 00
E-mail: pd-support-no@infucare.com



Forkortet produktinformasjon for Lecigon

ATC-kode: N04BA03, Antiparkinsonmiddel. Intestinalgel, 1 ml gel inneholder 20 mg levodopa, 5 mg karbidopamonohydrat (tilsvarende 4,6 mg vannfri 
karbidopa) og 20 mg entakapon. 47 ml gel (1 sylinderampulle) inneholder 940 mg levodopa, 235 mg karbidopamonohydrat og 940 mg entakapon.  
Hjelpestoffer: karmellosenatrium, saltsyre, natriumhydroksid, renset vann. 
Indikasjoner: Behandling av fremskreden Parkinsons sykdom med uttalte motoriske fluktuasjoner og hyperkinesi eller dyskinesi, når andre tilgjengelige 
perorale kombinasjoner av legemidler mot Parkinsons sykdom ikke har gitt tilfredsstillende resultater. Dosering: Dosen bør justeres individuelt til optimal 
klinisk respons for den enkelte pasient. Den totale døgndosen av Lecigon består av tre individuelt innstilte doser: bolusdose om morgenen, kontinuerlig 
vedlikeholdsdose og ekstra bolusdoser. Ved langtidsadministrering bør gelen administreres med en doseringspumpe direkte inn i duodenum eller øvre 
jejunum, ved hjelp av en permanent sonde via perkutan endoskopisk gastrostomi med en ytre transabdominal sonde og en indre intestinal sonde. 
Operasjon og dosejusteringer skal gjøres i samråd med en nevrologiklinikk. Behandling med Lecigon kan når som helst seponeres ved å fjerne sonden 
og la såret heles. Nedsatt leverfunksjon: Det finnes ingen farmakokinetiske studier av karbidopa og levodopa hos pasienter med nedsatt leverfunksjon. 
Nedsatt nyrefunksjon: Det finnes ingen spesifikke farmakokinetiske studier av levodopa og karbidopa hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon. 
Sylinderampullen er kun til engangsbruk og skal ikke brukes i mer enn 24 timer. Doseringspumpen med montert ampulle kan bæres inntil kroppen 
i opptil 16 timer. Ved behandling om natten skal pumpen ikke bæres inntil kroppen. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet overfor virkestoffene eller 
overfor noen av hjelpestoffene. Trangvinkelglaukom. Alvorlig hjertesvikt. Alvorlig hjertearytmi. Akutt hjerneslag. Alvorlig nedsatt leverfunksjon. Samtidig 
administrering av ikke-selektive monoaminoksidase (MAO)-hemmere og selektive MAO-A-hemmere med Lecigon er kontraindisert. Slike hemmere må 
seponeres minst 2 uker før oppstart av behandling med Lecigon. Lecigon kan tas samtidig med anbefalte doser av MAOhemmere som er selektive for 
MAO-hemmer type B. Tilstander hvor adrenergika er kontraindisert. Mistenkte udiagnostiserte hudlesjoner eller tidligere melanom (levodopa kan aktivere 
malignt melanom). Advarsler og forsiktighetsregler: Lecigon bør administreres med forsiktighet til pasienter med iskemisk hjertesykdom, alvorlige 
kardiovaskulære eller lungesykdommer, bronkialastma, nyre-, lever- eller endokrin sykdom eller anamnese med magesår eller kramper. Pasienter bør 
kontrolleres nøye for utvikling av mentale forandringer, depresjon med selvmordstendenser og andre alvorlige mentale forandringer. Pasienter med tidligere 
eller nåværende psykose bør behandles med forsiktighet. Samtidig administrering av antipsykotika med dopaminreseptor-blokkerende egenskaper, 
spesielt D2-reseptorantagonister, bør foretas med forsiktighet og pasienten bør observeres nøye for avtagende antiparkinson-effekt eller forverring 
av parkinsonsymptomer. Pasienter med kronisk åpenvinkelglaukom kan behandles med Lecigon med forsiktighet. Lecigon kan indusere ortostatisk 
hypotensjon. Lecigon bør derfor gis med forsiktighet til pasienter som tar andre legemidler som kan gi ortostatisk hypotensjon.Virkestoffene i Lecigon har 
vært forbundet med søvnighet og plutselig innsettende søvnanfall hos pasienter med Parkinsons sykdom. Det bør derfor utvises forsiktighet ved bilkjøring 
og bruk av maskiner. Et symptomkompleks som ligner malignt nevroleptikasyndrom, med muskelstivhet, forhøyet kroppstemperatur, mentale forandringer 
(f.eks. uro, forvirring, koma) og økt erumkreatinfosfokinase, er rapportert ved brå seponering av antiparkinsonmidler. Pasienter bør derfor observeres nøye 
når dosen med Lecigon brått reduseres eller seponeres, spesielt hvis pasienten også får antipsykotika/nevroleptika. Pasienter bør undersøkes regelmessig 
for utvikling av impulskontrollforstyrrelser. Pasienter med Parkinsons sykdom har en høyere risiko for å utvikle melanom enn den generelle befolkningen. 
Pasienter og omsorgspersoner bør derfor rådes til å se etter melanomer regelmessig ved bruk av Lecigon. Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke 
maskiner: Lecigon kan ha stor påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Det bør derfor utvises forsiktighet ved bilkjøring eller bruk av 
maskiner. Graviditet: Lecigon er ikke anbefalt. Interaksjon: Det skal utvises forsiktighet ved samtidig administrering av Lecigon og følgende legemidler: 
Antihypertensiva. Antidepressiva. Antikolinergika. Lecigon kan tas samtidig med anbefalt dose av MAO-hemmere som er selektive for MAO-B. Amantadin 
og dopaminagonister som piribedil har synergistisk effekt med levodopa. Dopaminreseptorantagonister, benzodiazepiner, isoniazid, fenytoin og papaverin 
kan redusere levodopas terapeutiske effekt. På grunn av entakapons affinitet til cytokrom P450-isoenzymet 2C9 in vitro, kan Lecigon påvirke metabolismen 
av legemidler som er avhengig av dette isoenzymet, som S-warfarin. Kontroll av INR anbefales derfor når behandling med Lecigon initieres for pasienter 
som bruker warfarin. Bivirkninger: Svært vanlige: Vekttap. Uro. Angst. Depresjon. Insomni. Dyskinesi. Parkinsons sykdom / forverring av Parkinson (f.eks.
bradykinesi). Ortostatisk hypotensjon. Kvalme. Forstoppelse. Diaré. Smerter i muskler og vev, muskel og skjelettsmerter. Kromaturi. Fall. Vanlige: Anemi. 
Forhøyet aminosyrenivå (forhøyet metylmalonsyre). Forhøyet homocystein i blodet. Nedsatt appetitt. Vektøkning. Vitamin B6-mangel. Vitamin B12-mangel. 
Mareritt. Agitasjon. Forvirret tilstand. Hallusinasjon. Impulskontrollforstyrrelse. Psykotisk lidelse. Søvnanfall. Søvnforstyrrelser. Svimmelhet. Dystoni. Hodepine. 
Hypoestesi. On/off-episoder. Parestesi. Polynevropati. Somnolens. Synkope. Tremor. Hyperkinesi. Uklart syn. Uregelmessig hjerterytme, annen iskemisk 
hjertesykdom enn hjerteinfarkt  (f.eks. angina pectoris). Hypertensjon. Hypotensjon. Dyspné. Orofaryngeale smerter. Aspirasjonspneumoni. Abdominal 
distensjon. Abdominalsmerter. Abdominalt ubehag. Munntørrhet. Dysgeusi. Dyspepsi. Dysfagi. Flatulens. Oppkast. Kontaktdermatitt. Hyperhidrose. Pruritus. 
Hudutslett. Artralgi. Muskelspasmer. Nakkesmerter. Urininkontinens. Urinretensjon. Urinveisinfeksjon. Asteni. Brystsmerter. Fatigue. Unormal gange. Smerter. 
Perifert ødem. Sondeutstyr- og inngrepsrelaterte bivirkninger: Svært vanlige: Postoperativ Sårinfeksjon. Abdominale smerter. Overflødig granulasjonsvev. 
Komplikasjoner ved innsetting av sondeutstyret. Erytem på innsettelsesstedet. Postoperativ væsking. Inngrepsrelaterte smerter. Reaksjon på inngrepsstedet. 
Vanlige: Cellulitt på innsettelsesstedet. Postoperativ infeksjon. Abdominalt ubehag, smerter i øvre abdomen. Peritonitt. Pneumoperitoneum. Dislokasjon av 
sondeutstyret. Blokkering av sondeutstyret. Gastrointestinal stomikomplikasjon. Smerter på innsettelsesstedet. Postoperativ ileus. Postoperativ komplikasjon. 
Postoperativt ubehag. Postoperativ blødning. Overdosering: Kliniske symptomene er dystoni og dyskinesi. Blefarospasme kan være et tidlig tegn på 
overdosering.
Innehaver av markedsføringstillatelsen: LobSor Pharmaceuticals AB, Kålsängsgränd 10 D, SE-753 19 Uppsala, Sverige
Tilvirker: Bioglan AB, Borrgatan 31, 211 24 Malmö, Sverige
Pakningsstørrelser: 7 x 47 ml sylinderampulle. Varenr: 525575 Kr: 8889,00
Reseptgruppe: C
Basert på SPC sist godkjent av SLV 31.8.2020. Pris per februar 2021. For siste oppdaterte pris se felleskatalogen.no 



Distr: NordicInfu Care AB
Blindernveien 5, 0361 Oslo
Tlf: 47 22 20 60 00www.infucare.com LE
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