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Introduktion

Denne guide er beregnet til dig, der arbejder i sundhedsvæsenet og behandler 
parkinsonspatienter med lægemidlet LECIGON®.

Nordic Infucare har fremstillet denne guide for at give en samlet information, 
sikre, at dine patienter får så god en behandling med LECIGON® som muligt og 
give større viden til dig som behandler. Guiden er baseret på mange års klinisk 
erfaring, og rådene til behandling er blevet udarbejdet sammen med Louise Olsen, 
parkinsonssygeplejerske og Mahsa Javidi, parkinsonssygeplejerske, Rigshospitalet 
Glostrup, marts 2021

For at øge patientsikkerheden for de parkinsonspatienter, som får LECIGON®, finder 
du også information om vores support, og hvordan den kan hjælpe både dig og 
dine patienter. Nordic Infucare har i dag en samarbejdsaftale med et uafhængigt 
sygeplejebureau, som har autoriserede sygeplejersker, der arbejder i hele landet. 
Sygeplejerskerne hjælper først og fremmest jeres klinik med undervisning i pumpen 
og dens tilbehør. Hvis I ønsker det, tilbyder vi også undervisning til patienter/
pårørende samt andre behandlere. Supportsygeplejersken kan også være med ved 
opstart, titrering og under/efter PEG/J-operationen. Sygeplejerskerne administrerer 
en supporttelefon, hvor der ydes vejledning om korrekt anvendelse af LECIGON®. 
De tilbyder ligeledes om nødvendigt hjemmebesøg mhp. at bistå med korrekt 
anvendelse af LECIGON® udstyret. Sammen med LECIGON® indgår også pumper, 
sonder, bæremateriale og informationsmateriale til sundhedsvæsenet og patienten.

Med en bærbar pumpe (CRONO® Lecig) administreres LECIGON® via en mavesonde 
(PEG/J) direkte ind i den øverste del af tyndtarmen. Når lægemidlet gives direkte i 
tarmen, som ved LECIGON®, optages det i blodet, uden at det påvirkes af mavens 
tømning. LECIGON® tilbydes i medicinampuller, som sluttes til pumpen. Medicinen 
er lys og temperatur følsom og skal inden ibrugtagning opbevares i køleskab (ved 
2-8 °C). LECIGON® ampullerne er beregnet til engangsbrug og kan anvendes i op til 
24 timer, alene eller i kombination med andre lægemidler. Selvom der er lægemiddel 
tilbage i ampullen, må de 24 timer ikke overskrides. Hvis der har været ophold i 
behandlingen om natten, kan den påbegyndte ampul bruges næste dag, i op til ialt 24 
timer, fra den først er blevet åbnet. LECIGON® leveres i en karton med 47 ml x 7 stk. 
LECIGON® kan blive svagt gul/rødlig i slutning af holdbarhedstiden. Det påvirker ikke 
effekten af behandlingen.

LECIGON® (20 mg/ml levodopa, 5 mg/ml carbidopa, 20 mg/ml entacapon), 
intestinalgel. VNR 525575. SmPC 8 jan 2021. Indikation: Behandling af fremskreden 
Parkinsons sygdom med svære motoriske fluktuationer og hyperkinesier eller 
dyskinesier, når andre tilgængelige kombinationer af orale lægemidler mod 
Parkinsons sygdom ikke har givet tilfredsstillende resultater.

For advarsler og forsigtighedsregler, kontraindikationer samt bivirkninger se den 
fuldstændige information og priser på www.produktresume.dk samt
www.medicinpriser.dk
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Kapitel 1 Inden start af LECIGON®
Nedenfor findes en tjekliste som kan benyttes inden opstart af LECIGON®. Bestil i god tid 
det materiale, der er behov for i forhold til den planlagte start. Materialet kan bestilles via 
PD-support-dk@adxto.com.

Tjekliste

• Ansøg om enkelttilskud til LECIGON® behandling. 

•  Udskriv en recept på LECIGON® (2-4 kartoner, 1x7 stk. ampuller, vnr. 525575). Bed 
patienten om at hente og tage det med inden start, eller bestil det hjem til afdelingen. 
Sædvanligvis er der brug for 2 kartoner ved første anvendelse. Husk, at LECIGON® er en 
kølevare, der har kort holdbarhed.

•  Henvis evt. til røntgen kontrol af nasalintestinalsonden. Lav henvisning til PEG/J 
anlæggelse.

•  Indkald patienten til den planlagte opstartsdato.

•  Tal med behandlende læge om for eksempel titreringsform, beregning af LECIGON®-
dosis og evt. nedtrapning/udsættelse af andre lægemidler inden start. Titreringen kan 
ske via telemedicin i hjemmet, ambulant titrering eller efter behov ved indlæggelse 
på afdelingen. For samtlige titreringsmuligheder kan du kontakte supporten for mere 
information. 

•  Bestil materialet via Supporten i forhold til den titrering, der vælges. Se nedenfor. Alt trykt 
materiale kan med fordel bestilles. Kan efter behov udprintes som pdf.

• Kontakt supporten hvis I ønsker undervisning af patient/pårørende samt hjemmepleje  
  inden opstart.

• Opret patienten hos Biofarma (giver patienten mulighed for at bestille ekstra
 materiale, efter behandlingsopstart, f.eks sprøjter og adaptere, samt 
 bæremateriale)

Materialer til start via nasointestinalsonde
  CRONO® Lecig-pumpe inkl. bæremateriale.

  Nasointestinalsonde.

  Forlængerslange 100 cm og 30 cm.

  PEG 15 CH eller 20 CH (20 CH anbefales ved samtidig ernæring via PEG).

  Intestinalsonde/J 9 CH.

  20 ml ENFit-sprøjte, 2 stk.

  Adaptere til at skylle PEG-sonden, 3 stk.

  Opstartsmappe samt samtykkeerklæring ved udveksling af patient
    informationer mellem hospital og supporten. 
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Materialer til start ved DIREKTE PEG/J

  CRONO® Lecig-pumpe inkl. bæremateriale.

  PEG 15 CH eller 20 CH (20 CH anbefales ved samtidig ernæring via PEG).

  Intestinalsonde/J 9 CH.

  Forlængerslange 30 cm, 2 stk.

  Adaptere til at skylle PEG-sonden, 3 stk.

   20 ml ENFit-sprøjte, 2 stk. 

  Opstartsmappe samt samtykkeerklæring ved udveksling af patient informationer
  mellem hospital og supporten.

Materialer til start via EKSISTERENDE PEG/J

(Sørg for, at den eksisterende PEG er kompatibel med Freka-intestinalsonden/J)

  CRONO® Lecig-pumpe inkl. bæremateriale.

  Y-kobling.

  Klik adapter.

  Forlængerslange 30 cm, 2 stk.

  20 ml ENFit-sprøjte, 2 stk.

  Adaptere til at skylle PEG-sonden, 3 stk.

  Opstartsmappe samt samtykkeerklæring ved udveksling af patient informationer 
  mellem hospital og supporten.
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Kapitel 2  Inden titrering 

Inden opstart af Lecigon er det vigtigt, at personen på klinikken, som er ansvarlig 
for planlægning af titreringen, sørger for, at alt på tjeklisten nedenfor er udført. Har I 
nogle spørgsmål eller overvejelser, bedes I kontakte Supporten på +45 33 60 43 00.

Vigtigt, at sørge for følgende inden start:

   Tjek at patienten har fået bevillinget enkeltilskud til Lecigon.

    At Lecigon findes i køleskabet på afdelingen eller hjemme hos patienten. Husk, at 
det kan tage et par dage for apoteket få en bestillingsvare hjem.

   At patienten har fået de informationer/forberedelser ifølge sygehusets 
 retningslinjer, som er vigtige ved anlæggelse af nasointestinalsonden.

    At patienten har fået de informationer/forberedelser ifølge sygehusets 
retningslinjer, som er vigtige ved direkte PEG/J-operation som for eksempel faste, 
EKG og prøvetagning.

    Afstem patientens nuværende medicinering før beregning af Lecigon-doseringer.

    Hvis patienten tidligere har fået information om at nedtrappe sin medicin, skal 
man sørge for, at patienten har fuldført dette, ellers skal dosis af Lecigon justeres.

    Kontrollér, om patienten har hjemmehjælp/personlig assistent, som behøver 
undervisning.

    Kontrollér endnu engang, at alt materialet er på plads, hvis I på klinikken starter 
selv, ellers tager supporten alt materialet med på nær lægemidlet til opstart.
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Kapitel 3 Beregning af dosering før start  

Inden start af LECIGON® skal tre forskellige doseringer beregnes og programmeres 
i pumpen. Morgendosis om morgenen, kontinuerlig vedligeholdelsesdosis og ekstra 
bolusdosis. Behandlingen er normalt begrænset til patientens vågne periode. Hvis 
det er medicinsk motiveret, kan LECIGON® administreres op til 24 timer/døgn. Den 
maksimale anbefalede daglige dosis er 100 ml. I tilfælde af dyskinesier i løbet af den 
sidste del af dagen kan en nedjustering af dosis på 10–20 % midt på dagen være 
relevant. Alle vedligeholdelsesdoseringer skal titreres, indtil den ønskede kliniske 
effekt opnås. 

Morgendosis (MD)  
Gives for hurtigt at komme op i terapeutisk dosisniveau (inden for 30 minutter). 
Samlet morgendosis er normalt 5–10 ml, hvilket svarer til 100–200 mg levodopa. Den 
samlede morgendosis bør ikke overstige 15 ml (300 mg levodopa).

Kontinuerlig vedligeholdelsesdosis (KD)  
Den kontinuerlige vedligeholdelsesdosis administreres for at bibeholde det 
terapeutiske dosisniveau. Vedligeholdelsesdosis er sædvanligvis 0,7–5,0 ml/t (15–
100 mg levodopa/t). Den maksimale anbefalede døgndosis er 100 ml (2.000 mg 
levodopa).

Ekstra bolusdoser (XD)  
Ekstradosis gives efter behov, hvis patienten bliver hypokinetisk. En ekstradosis 
er sædvanligvis mindre end 3 ml, men tilpasses individuelt. En forøgelse af den 
kontinuerlige vedligeholdelsesdosis skal overvejes hvis behovet af ekstradoseringer 
overstiger 5 doseringer om dagen.
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Initiering af behandling 
Konvatering af patienter fra oral levodopa til LECIGON®
Dosering: Omregning af oral levodopa til ekvivalent LECIGON®1

Den totale daglige dosis af LECIGON® er sammensat af 3 tilpasset doser: morgendosis, den kontinuerlige dosis og ekstra 
dosis. disse beregnes således:

Oralt levodopa LECIGON® 20 mg/ml

Dosis Beregnet morgendosis  
(100 % af L-dopa dosis)

Beregnet kontinuerlig dosis  
(65 % af L-dopa dosis*)

Morgendosis 100 mg 100 mg 20 mg/ml = 5,0 ml

Samlet daglig 
dosis 1000 mg

1000 mg – 100 mg = 900 mg
900 × 0,65 = 585 mg/dag (29,25 ml)
29,25 ml over 16 timer = 1,8 ml/time

Ekstra dosis 0,5 - 1 ml

LECIGON®  
Startsdosis 1 ml 5,0 ml 1,8 ml/time

Konvatering af patienter fra LCIG-behandling til LECIGON®
Dosering: Omregning af LCIG til ekvivalent LECIGON®1

LCIG-dosis LECIGON® 20 mg/ml

Dosis Beregnet morgendosis
(100 % af LCIG-dose)

Beregnet kontinuerlig dosis / ekstradosis
(65 % af LCIG-dose)

Morgendosis 8,0 ml (3,0 ml til
at fylde sonden) 8,0 ml

Kontinuerlig 
dosis 3,0 ml/time 3,0 ml × 0,65 = 1,95 ml/time

Ekstra dosis 1 ml

LECIGON®  
Startsdosis 1 ml 8,0 ml 1,9 ml/time

LCIG, levodopa-carbidopa intestinal gel.

Beregning af ekstra dosis:  
Mængden af LECIGON® som er nødvendig for ekstra dosis er individuel fra patient til patient men ligger sædvanligvis mellem 
0,5 ml - 3 ml LECIGON® . Vi henviser til produktresume.
Mængden af LECIGON® som bruges til at fylde sonden: 
Mængden vil variere og være afhængig af om om det er en nasalsonde eller en PEG/J sonde, der anvendes. Vi henviser til 
produktresume.

Beregning af dosis - konverteringstabel
Hvis patienten bruger flere forskellige lægemidler til behandling af sin Parkinsons sygdom, kan nedestående 
konverteringstabel benyttes.1 

Referanser
1. Schade S, et al. Mov Disord Clin Pract. 2020;7(3):343–5.
2. Tomlinson CL, et al. Mov Disord 2010;25(15):2649–53.
3. Espay AJ, et al. Neurol Clin Pract 2017;7:86–93.

Lægemiddel Konverteringsfaktor
Levodopa 1

Levodopa i depotformulering 0,75

Levodopa + entacapon 1,33

Levodopa + opicapon 1,7

Levodopa + tolcapon 1,5

Rotigolin 30

Ropinirol 20

Pramipexol 100

Rasagilin 10

Selegilin 100

Apomorfin 10

• LED-værdien for hvert lægemiddel er den værdi, der 
giver det samme niveau af symptomkontrol som 100 mg 
levodopa med øjeblikkelig frigivelse (kombineret med en 
dopamindekarboxylase-hemmer)

• Tabellen viser konverteringsfaktorer for hvert lægemiddel, 
hvor levodopa er 1

• En patients overordnede levodopa-ækvivalente dosis 
(LED) fås ved en standardberegning, hvor man lægger alle 
de Parkinson-midler, som patienten tager, sammen

• Det giver en praktisk anvendelig oversigt over den samlede 
daglige Parkinson-medicin, en patient får, og kan bruges til 
at sammenligne dosisintensiteten ved de forskellige PD-
behandlingsregimer



Kapitel 4 Titrering 

Under en titrering (dosisindstilling) observeres patienten udfra et motorisk 
observationsskema (ON/OFF) for at optimere patientens morgendosis (MD), 
kontinuerlige dosis (KD) og ekstradosis (XD). Normalt 16 timers behandling mellem 
kl. 06–22, men dette kan tilpasses individuelt.

Under en titrering, titreres patienten ud fra sin motoriske og mentale status (også 
om natten, hvis patienten er indlagt). Titreringen tager normalt nogle dage og er 
forskellig, alt efter om den sker via nasointestinalsonde, via direkte PEG/J eller 
allerede eksisterende PEG/J. Titreringen kan ske via telemedicin, ambulant eller ved 
indlæggelse på sengeafdeling. Supportsygeplejersken er behjælpelig med titrering, 
hvis det ønskes.

Det er vigtigt under titrering at undervise patienten og/eller den pårørende i 
CRONO® Lecig-pumpens funktioner, samt tale om patientens egne forventninger 
til behandlingen. Lad gerne patienten selv starte og stoppe sin pumpe, selvom 
titreringen sker under indlæggelse.

Vigtigt! Hvis patienten går fra 16 til 24 timers behandling, kan morgendosis ligesom 
den kontinuerlige dosis om natten evt. nedjusteres. Programmér endnu et flow til den 
kontinuerlige dosis om natten. CRONO® Lecig-pumpen har op til tre programmerbare 
flow.

Eksempel på, hvordan man kan bruge et motorisk observationsskema (ON/OFF):
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Titrering via nasointestinalsonde
Vigtigt! Nasointestinalsonden skal ikke skylles igennem, da 
den indeholder en større mængde af lægemidler, som kan 
give bivirkninger. Hvis det sker en tilstopning af sonden, skyl 
ikke, men kontakt supporten for råd. Når patienten har fået sin 
nasointestinalsonde, kan titreringen starte. Sørg først for, at 
nasointestinalsonden sidder godt fast ved hjælp af hudvenlig 
tape. Tape både rundt om sonden og på næsen, men også bag 
øret for at mindske risikoen for, at sonden trækkes ud. Forstærk 
tapen, hvis den løsnes. Undgå at skifte tapen, da det let kan 
ske, at sonden trækkes ud under skift af tape. Tag gerne en 
mærkepen, og lav en markering ved den næsefløj, hvor sonden 
går ind. Det er godt at have et retningspunkt, hvis sonden af en 
eller anden grund skulle flytte sig, eller hvis tapen går løs.

1.   Programmér CRONO® Lecig-pumpen med de ordinerede 
doseringer (MD og KD. Vent med XD, da den bruges til at fylde 
nasointestinalsonden).

2.  For at fylde nasointestinalsonden og forlængerslangen op 
programmeres pumpens XD. Ekstradosis gives med en hastighed 
på 40 ml/t. Hvor lang tid, det tager, afhænger af sondens og 
forlængerslangens længde, omtrent 5 min.

Vigtigt! Husk at reducere ekstradosis til ordineret dosis, efter at 
nasointestinalsonden + evt  forlængerslangen er fyldt 

3.  Find observationsskemaet frem. 

4. Udfyld tid for start og programmerede doseringer.

5. Udfyld ON/OFF-status på patienten inden start.

6. I samråd med behandlende læge startes pumpen.

7.   Følg patientens ON/OFF, og juster efter behov doseringerne efter 
motorisk status i samråd med behandlende læge.

8.  Gennemgå CRONO® Lecig-pumpen med patienten/den pårørende.
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Tjekliste før udskrivelse med Nasalsonde

Sygeplejerskens ansvar

   Medsend x antal LECIGON® -ampuller, indtil patienten har afhentet sin 
recept. LECIGON® er en kølevare, og det kan tage apoteket op til tre dage 
at få lægemidlet hjem. 

   Tape efter behov omkring nasointestinalsonden. Vis gerne patienten/den 
pårørende, hvordan de kan forstærke tapen derhjemme efter behov.

  Giv patienten opstartsmappen med hjem .

      Sikre at patient, pårørende og hjemmeplejen er oplært i håndtering af     
      behandlingen.

   Kontaktoplysninger til patienten inden hjemsendelse:

     • Medicinrelaterede spørgsmål: ansvarlig klinik. 

     • Tekniske spørgsmål: tlf. nr. 33 60 43 00 eller  
        email: PD-support-dk@adxto.com

    

Lægens ansvar

   Lav en recept på LECIGON® (2–4 æsker der indeholder  
7 ampuller)

   Lav en oral ordination i tilfælde af pumpe stop eller sonde problemer

   Planlæg opfølgningsbesøg
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Titreringen via direkte eller eksisterende PEG/J
PEG/J skal skylles dagligt med ca. 20 ml drikkevand i begge indgange. 
Intestinalsonden indeholder ca. 3 ml Lecigon og giver en bolusdosis ved skylning. 
Ved 16 timers behandling skylles sonden om aftenen, når der slukkes for pumpen. 
Derfor bør medicineringen om natten revideres for at undgå overmedicinering. 
Ved 24 timers behandling kan intestinalsonden med fordel skylles om morgenen. 
Patienten får så automatisk en MD på 3 ml (indholdet i sonden). Derefter 
programmeres pumpen med MD, inklusive ekstra 3 ml til at fylde sonden op igen.

Eftersom der er et konstant flow i intestinalsonden ved 24 timers behandling er det 
ikke nødvendigt at skylle dagligt ifølge klinisk erfaring. Det er vigtigt at huske, at MD 
skal reduceres med 3 ml for at undgå overdosering. Vigtigt, at PEG-sonden skylles 
dagligt, selvom intestinalsonden ikke skylles.

Ved eksisterende PEG med en ENLock-kobling kan en flergangsadapter bruges, 
således at lægemiddeampullen passer. Vi anbefaler, at den eksisterende kobling 
skiftes ud med en ENFit-kobling. Kontakt Supporten ved skift af kobling.

1.    Programmér CRONO® Lecig-pumpen med de ordinerede doseringer 
(MD, KD og XD).

2.   Lav et motorisk observationsskema (ON/OFF). Et skema for hver dag.

3.   Udfyld tid for start og programmerede doseringer.

4.   Udfyld ON/OFF-status på patienten inden start.

5.  Find instruktionen frem: Håndtering af pumpe og lægemiddel (ved   
 PEG/J).

6.  I samråd med behandlende læge startes pumpen.

7.   Følg patientens ON/OFF, og juster efter behov doseringerne efter 
motorisk status i samråd med behandlende læge.

8.   Gennemgå CRONO® Lecig-pumpen med patienten/den pårørende.
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Tjekliste før hjemsendelse ved direkte eller eksisterende PEG/J

     

Sygeplejerskens ansvar

  Medsend x antal LECIGON®-ampuller, indtil patienten har afhentet sin  
 recept. LECIGON® er en kølevare, og det kan tage apoteket op til tre 
      dage at få lægemidlet hjem.

  Medsend nogle ekstra flergangsadaptere hvis koblingen ikke er blevet 
      skiftet til en ENFit- kobling.  

  Giv patienten opstartsmappen med hjem.

     Udfyld rejsecertifikatet, og send det med.

   Kontaktoplysninger til patienten inden hjemsendelse:
 • Medicinrelaterede spørgsmål: ansvarlig klinik.
 • Tekniske spørgsmål: tlf. nr. 33 60 43 00 eller
  email: PD-support-dk@adxto.com

Lægens ansvar

    Udskriv en recept på LECIGON®  
(2–4 kartoner, 1x7 medicinampuller, vnr. 525575).

    Lav en oral ordination i tilfælde af pumpe stop eller sonde problemer.

    Planlæg et opfølgningsbesøg.
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Kapitel 5 PEG/J operation 

Inden operation er der behov for en del 
forberedelser. Det kan variere fra klinik til 
klinik, afhængigt af hvor operationen udføres, 
på en steril operationsstue eller en åben 
gastro/endoskopi-afdeling. Her anbefales 
at følge sygehusets egne retningslinjer. 
Kontakt i god tid den klinik, som skal udføre 
PEG/J operationen, da patienten skal have 
taget blodprøver nogle dage inden, have 
information om faste, medicinændring (for 
eksempel blodfortyndende medicin) og 
andre forberedelser. Hvis I har spørgsmål til 
operationen eller materialer, kan Supporten 
være behjælpelig samt være til stede 
under selve operationen for rådgivning om 
materialer og pumpe.

I manualen (IFU), som følger med PEG-
sættet, findes følgende forberedelser inden 
PEG-operation:

• Patienten skal være fastende i mindst 8  
 timer

• Mundhygiejne

• Antibiotikaprofylakse (engangsdosis)

(ref. IFU Freka PEG set Gastric CH/FR 9,15/20 ENFit)

Straks efter operationen, hvis operatøren 
tillader det, startes CRONO® Lecig-pumpen. 
Fyld intestinalsonden op med LECIGON® 
(ca. 3 ml) med en ekstradosis. At patienten 
oplever en vis smerte efter operationen 
er normalt. Det kan være godt at give 
analgetika postoperativt. Undgå for stor 
bevægelse af overkroppen, da det kan give 
øget smerte i og rundt om operationssåret.

Punkterne nedenfor kan bruges som 
supplement til sygehusets egne retningslinjer:

   Udfyld ON/OFF-skemaet i den tid, patienten 
opholder sig på afdelingen efter operationen, 
almindeligvis i et døgn. Motorisk observationsskema 
(ON/OFF).

   Øg morgendosis med 3 ml (= fyld tomrummet i 
intestinalsonden, da den nu skal skylles hver aften 
med drikkevand).

   Inspicer stomien flere gange i løbet af det første 
døgn.

   Rør så lidt som muligt ved stomien.

   Hvis der sidder en dækkende forbinding over 
stomien, fjernes den, ellers kan det være svært at se 
tegn på evt. infektion eller blødning.

  Når patienten er begyndt at spise efter operationen, 
er det godt at indtage flydende kost først. Fast føde 
øger tarmens bevægelser og kan eventuelt give 
anledning til smerte i maven.

 • PEG-sonden skal holdes under moderat spænding  
  i 24 timer for at fremme mavesækvæggens   
  tilpasning til bugvæggen. Derefter skal spændingen  
  løsnes.
 • Efterlad fremover 5–10 mm mellem hud og den  
  udvendige fikseringsplade.
 • Undgå for stor ydre belastning. Tryknekrose kan  
  opstå.
  (ref. IFU Freka PEG set Gastric CH/FR 9, 15/20 ENFit)
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Kapitel 6 Pleje af PEG/J og pumpe 

Det er vigtigt, at PEG/J og pumpen fungerer for at optimere behandlingen. En 
anbefaling er hver 6. måned at få kontrolleret PEG/J-systemet og pumpen. Hvis 
pumpen skal udskiftes, eller hvis behandlingen afsluttes, kontaktes Supporten altid, 
og den vil være behjælpelig med at hente/aflevere eller sende en ny pumpe.

Ved et sådant besøg kontrolles:

• stomien 

• kobling

• PEG/J

• den udvendige fikseringsplade/trekantsplade

• pumpe og bæremateriale

Patienten får også mulighed for at prøve det aktuelle bæremateriale og møde den 
ansvarlige læge og/eller parkinsonssygeplejerske.



Brugerguide ved Lecigonbehandling    |   15

Ofte stillede spørgsmål
Sprs.  Skal Lecigon opbevares nedkølet fra apoteket 

og til hjemmet?
Svar.  Normalt er der ikke behov for køletransport 

mellem apoteket og hjemmet.

Sprs.  Hvorfor får urin og sved en gul farve?
Svar.  Dette skyldes entacapon i Lecigon. Et tip kan 

være at bruge mørkt tøj, hvis det misfarves. 
Hvis lægemidlet kommer på møbler/tøj, skal 
det vaskes omgående med vand for at undgå 
pletter.

Sprs. Lægemidlet er mere gult end normalt,   
     hvorfor?
Svar.  Køleskabet står ikke på 2–8 grader. At det har 

stået fremme i solen/varmen, eller dato er 
udløbet. Brug ikke produktet, men kontakt dit 
apotek.

Sprs.  Hvilken PEG/J bruges sædvanligvis ved 
Lecigon-behandling?

Svar.  Freka PEG/J fra Fresenius Kabi.

Sprs. Hvilket materiale er PEG-sonden lavet af?

Svar.  Vævsvenlig polyuretan med integreret 
røntgenfast tråd. Udvendige og indvendige 
fikseringsplader i røntgenfast silikone.

Sprs. Længde og varighed af PEG-sonden?
Svar.  Længde: 30 cm. Positionsmarkering hver 

anden cm. Levetid flere år.

Sprs. Hvilket materiale er intestinalsonden (J) lavet  
     af?
Svar. Vævsvenlig polyuretan.

Sprs. Længde og varighed af intestinalsonden (J)?
Svar. Længde: 110 cm. Pigtail-ende for at forebygge   
         dislokation til mavesækken. Varigheden kan  
         variere, men hvis der opstår problemer efter et  
         år, bør intestinalsonden udskiftes.

Sprs.  Hvorfor findes der to forskellige PEG-
størrelse, men blot én intestinalsonde?

Svar.  Der findes to forskellige størrelser af Freka PEG-
sonden; det afhænger af, hvad den skal bruges til 
og hvor. Ved behandling med Lecigon er det godt 
at huske på følgende:

    •  Sædvanligvis bruges 15 CH PEG-sonde
   (blå skrue og blå lås på fikseringspladen). Den
   kan også bruges, hvis patienten har behov for
   midlertidig sondeernæring, helst klare drikke.

    •   20 CH PEG-sonden (lilla skrue og lilla lås på 
fikseringspladen) bruges, hvor patienten har 
brug for sondeernæring regelmæssigt og ved 
tyktflydende ernæringsdrikke. Det er for at 
undgå et højt tryk i PEG-sonden, som kan føre til 
pumpealarm.

    
•     Intestinalsonden er 9 CH og bruges til    

  administration af Lecigon direkte i tarmen via en  
 PEG. Det er vigtigt, at den rette kobling bruges, da  
 størrelsen på PEG er forskellige.

Sprs. Kan jeg tage ud at rejse?
    •   Lecigon er en kølevare. Tal med dit apotek om, 

hvordan du bedst opbevarer lægemidlet koldt 
under hele rejsen. Lecigon skal tages med som 
håndbagage, så det ikke forsvinder under rejsen.

    •   I sikkerhedskontrollen er det vigtigt at have et 
udfyldt rejsecertifikat med fra den behandlende 
klinik. Det er ikke noget problem at gå igennem 
sikkerhedskontrollen med pumpen slået til.

    •  Inden rejsen henvender du dig til hotellet/  
   boligen for at sikre, at der er kølemuligheder.

    •   Medtag parkinsonsmedicin i tabletform, hvis 
noget skulle ske under udenlandsrejsen, 
sammen med ekstra sprøjter, adaptere og 
bærematerialer.

    •   Ved længere tids udrejse anbefales at tage en 
lånepumpe med, som kan bestilles via PD-
support-dk@adxto.com, eller ring til

   +45 33 60 43 00.
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Sprs. Lækker koblingen?
Svar.  Har koblingen delt sig, så forsøg at sætte 

den sammen igen. Det er i orden, at 
intestinalsonden stikker lidt ud. Skyl sonden 
med drikkevand for at fugte den, hvis den er 
blevet tør, og tryk koblingen sammen igen. Hvis 
ikke det virker, skal koblingen udskiftes, da den 
sandsynligvis er ødelagt.

Sprs. Gradvis aftagende effekt, hvorfor?
Svar.  Det skyldes oftest, at intestinalsonden er 

kommet ud af position, og for at udelukke andre 
årsager bedes patienten beskrive, hvornår det 
sker:

     Om morgenen? Ringere effekt af MD?
      Kan skyldes, at indersonden er kommet ud af 

position, ligger i mavesækken. Afvent 2-3 dage, og 
bed patienten om at vende tilbage, hvis problemet 
opstår igen efter et par dage. Det kan hjælpe at 
spise fiberrig mad, der øger peristaltikken, for 
eksempel grød.

      Er det hele dagen?
     Brug ekstradosis, og afvent. Kan være   
 forbigående, for eksempel forkølelse, ekstra   
 fysisk aktivitet m.m.

     Ved opfølgning:
     •  Ved fortsat ingen optimal effekt af morgendosis 

kan der sendes en henvisning til røntgen for 
gennemlysning og evt. skift af intestinalsonden.

    •  Hvis patienten anvender op til 5 stk. 
ekstradoseringer/dag, bør man overveje at øge 
den kontinuerlige dosis.

Sprs. Hvorfor går det langsomt med at skylle
  PEG-sonden?
     •  Er patienten holdt op med at skylle dagligt eller 

har glemt det i længere tid, kan det være, at 
PEG-sonden har madrester, som er tørret inde 
i slangen. Forsøg at skylle med lunkent vand 
gentagne gange, indtil tilstopning løsnes.

     •  Hvis patienten har skyllet dagligt, kan det være 
andre årsager. For eksempel: burried bumper, 
en for stor vækst på PEG-ens indvendige 
fikseringsplade. Hvis dette sker, kan den for 
store vækst gøre, at det bliver vanskeligt at 
skylle. Den skal så fjernes via gastroskop/kirurgi.

Sprs. Hvad gør jeg, når det går langsomt med at  
   skylle intestinalsonden?
Svar.  At det går langsomt med at skylle de første 

3 ml, er helt normalt, da intestinalsonden er 
fyldt med lægemidlet. Hvis det går langsomt 
med at skylle derefter, kan det til sidst føre til 
pumpealarm OCC (højt tryk pga. flowstop). 
Bed patienten om at skylle med lunkent vand 
eller kulsyreholdigt vand i et par dage. Hvis 
problemer varer ved, send en henvisning til skift 
af sonden.

Sprs.  Hvorfor løsnes koblingen så let mellem PEG 
og skruen?

Svar.  PEG-sonden kan med tiden blive slidt i enden. 
Klip den eksisterende kobling ca. 1 cm ned 
på PEG-sonden, og få en ny ende. Sæt en ny 
kobling på.

    •   Aktive patienter forstærker af og til med   
 sølvtape over skruen og et lille stykke ned   
 ad PEG-sonden for at forebygge, at koblingen  
 løsnes ved skruen.

     •  Forkert kobling? Af og til bruges en forkert 
størrelse af kobling og PEG. Sørg for, at de er 
kompatible.

Sprs. Hvis forlængerslange bruges, hvordan plejes  
 den?

Svar.   Hvis slangen kobles af om aftenen, kobles den 
sammen til en ring, og opbevares sammen med 
pumpen. Kobl den på igen næste dag. Skyl ikke 
igennem.

     •    Hvis slangen sidder på om natten, skylles   
  den sammen med PEG/J hver aften.  
  OBS! Patienten får da en bolusdosis (3 ml  
  + indhold af forlængerslangen), som ved  
  medicinoverfølsomhed kan give øget risiko for  
  bivirkninger.

Sprs. Hvad er Hyperganulation?
Svar.  Hypergranulation er overdrevet 

granulationsvæv rundt om stomi-åbningen. 
Det kan give smerter og ubehag og nogle 
gange overfladisk blødning. Normalt behandles 
hyperganulation med fx lapis eller kortisonsalve 
grad 3 ifølge forskrift.
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Kapittel 7 Bilag

Nedenfor følger billeder på materiale. Vi anbefaler, at de bestilles fra Supporten ved at 
maile til PD-support-dk@adxto.com eller ringe til +45 33 60 43 00.

1. Patient information - Information til dig, som skal starte på LECIGON® 

2. Opstartsmappe ved titrering af LECIGON®

3. Håndtering af pumpe og lægemiddel (ved PEG/J)

4. Motorisk observationsskema

5. Rejsecertifikat

6. Kort brugervejledning for sundhedspersonale
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1  Information til dig, som skal starte på LECIGON®

2  Titreringsmappe ved opstart af LECIGON®
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3  Håndtering af pumpe og lægemiddel (ved PEG/J)

4  Motorisk observationsskema 
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5  Rejsecertifikat LECIGON®

6  Kort brugervejledning for sundhedspersonale



Forkortet produktresume

Enteralgel, 1 ml indeholder 20 mg levodopa, 5 mg carbidopamonohydrat (tilsvarende 4,6 mg vandfri carbidopa) og 20 mg entacapon. 47 ml 
(1 cylinderampul) indeholder 940 mg levodopa, 235 mg carbidopamonohydrat og 940 mg entacapon. 
Indikationer: Behandling af fremskreden Parkinsons sygdom med svære motoriske fluktuationer og hyperkinesier eller dyskinesier, når 
andre tilgængelige kombinationer af orale lægemidler mod Parkinsons sygdom ikke har givet tilfredsstillende resultater. Dosering*: Dosis 
bør titreres for at opnå det optimale kliniske respons hos den enkelte patient. Den totale daglige Lecigon-dosis består af tre individuelt 
justerede doser: bolusdosen om morgenen, den kontinuerlige vedligeholdelsesdosis og ekstra bolusdoser. Ved langvarig administration bør 
gelen administreres med en bærbar pumpe direkte ind i duodenum eller øvre jejenum via en permanent sonde via perkutan endoskopisk 
gastrostomi med en ydre transabdominal sonde og en indre enteralsonde. Operationen og dosisjusteringen bør udføres i samarbejde med 
en neurologisk klinisk. Behandlingen med Lecigon kan til enhver tid afbrydes ved at trække sonden ud og lade såret hele. Leverinsufficiens: 
Der er ikke udført farmakokinetiske studier af carbidopa og levodopa hos patienter med nedsat leverfunktion. Nyreinsufficiens: Der er ikke 
udført specifikke farmakokinetiske studier af levodopa og carbidopa hos patienter med nedsat nyrefunktion. Cylinderampullen er kun til 
engangsbrug og må ikke anvendes i mere end 24 timer. Doseringspumpen med påsat cylinderampul kan bæres tæt på kroppen i op til 16 
timer. Ved behandling natten over bør pumpen ikke bæres tæt på kroppen. Kontraindikationer*: Overfølsomhed over for indholdsstof-
ferne. Snævervinklet glaukom. Svær hjerteinsufficiens. Svær hjertearytmi. Akut apopleksi. Svær leverinsufficiens. Administration af non-sel-
ektive MAO-hæmmere og selektive MAO type A-hæmmere er kontraindiceret ved brug af Lecigon. Disse hæmmere skal seponeres mindst 
to uger inden påbegyndelse af behandling med Lecigon. Lecigon kan administreres samtidig med en MAO-hæmmer med selektivitet 
for MAO-type B. Tilstande, hvor adrenerge lægemidler er kontraindiceret. Mistænkelige ikke-diagnosticerede hudlæsioner eller tidligere 
melanom (levodopa kan aktivere malignt melanom). Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedr  brugen*: Lecigon bør administreres 
med forsigtighed til patienter med iskæmisk sygdom, svær kardiovaskulær eller pulmonal sygdom, astma bronchiale, nyre- eller leversyg-
dom eller endokrine sygdomme eller tidligere mavesår eller krampeanfald. Patienter bør overvåges omhyggeligt med hensyn til udvikling af 
mentale forandringer, depression med selvmordstendenser og andre alvorlige mentale forandringer. Patienter med tidligere eller eksister-
ende psykose bør behandles med forsigtighed. Samtidig administration af neuroleptika med dopaminreceptor-blokerende egenskaber, 
specielt D2-receptorantagonister, bør ske med forsigtighed, og patienten bør observeres omhyggeligt for aftagende antiparkinsoneffekt eller 
forværring af parkinsonsymptomer. Patienter med kronisk åbenvinklet glaukom kan behandles med Lecigon med forsigtighed. Lecigon kan 
inducere ortostatisk hypotension. Lecigon bør derfor gives med forsigtighed til patienter, der anvender andre lægemidler, som kan forårsage 
ortostatisk hypotension. Det aktive stof i Lecigon er blevet forbundet med døsighed og perioder med pludseligt indsættende søvn hos 
patienter med Parkinsons sygdom, og der bør derfor udvises forsigtighed ved bilkørsel og betjening af maskiner. Der er rapporteret om et 
syndrom, der ligner malignt neuroleptikasyndrom (NMS), og som omfatter muskelstivhed, forhøjet kropstemperatur, mentale forandringer 
(f.eks. agitation, konfusion, koma) og øget serumkreatinfosfokinase, ved pludselig seponering af antiparkinsonmidler. Hvis Lecigon-dosen 
pludselig reduceres eller seponeres, bør patienten observeres nøje, især hvis patienten også får antipsykotika/neuroleptika. Patienter skal 
monitoreres regelmæssigt for udvikling af patologiske vane- og impulshandlinger. Parkinsonpatienter har en højere risiko for at udvikle 
melanomer end befolkningen som helhed. Patienter og sundhedspersoner opfordres derfor til regelmæssigt at monitorere for melanomer 
under brugen af Lecigon.
Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner*: Lecigon kan påvirke evnen til at føre motorkøretøj og betjene 
maskiner i væsentlig grad. Derfor skal der udvises forsigtighed, når der føres motorkøretøj eller betjenes maskiner. Graviditet*: Lecigon bør 
ikke anvendes. Interaktioner*: Der skal udvises forsigtighed ved samtidig administration af Lecigon og følgende lægemidler: Antihy-
pertensiva. Antidepressiva. Antikolinerge lægemidler. Lecigon kan tages samtidig med en MAO-hæmmer med selektivitet for MAO-type 
B. Amantadin og dopaminagonister, såsom piribedil, virker synergistisk med levodopa. Dopaminreceptorantagonister, benzodiazepiner, 
isoniazid, phenytoin og papaverin kan reducere den terapeutiske virkning af levodopa. Som følge af entacapons affinitet for P450 2C9 in 
vitro kan Lecigon påvirke lægemidler, der metaboliseres via dette isoenzym, såsom S-warfarin. Det anbefales derfor at måle INR ved opstart 
af behandling med Lecigon hos patienter, der får warfarin. Bivirkninger*: Meget almindelige: Vægttab. Uro. Angst. Depression. Søvnløshed. 
Dyskinesi. Parkinsons sygdom/for værring af parkinsonism me (f.eks. bradykinesi). Ortostatisk hypotension. Kvalme. Forstoppelse. Diarré. 
Smerter i muskler og væv og muskulosk eletale smerter. Kromaturi. Fald. Almindelige: Anæmi. Øget aminosyreniveau (øget methylmalon-
syre). Øget homocysteinniveau i blodet. Nedsat appetit. Vægtøgning. Vitamin B6-mangel. Vitamin B12-mangel. Mareridt. Agitation. Kon-
fusion. Hallucinationer. Impulskontrolforstyrrelser. Psykotiske forstyrrelser. Søvnanfald. Søvnforstyrrelser. Svimmelhed. Dystoni. Hovedpine. 
Hypæstesi. On-offfænomen. Paræstesi. Polyneuropati. Døsighed. Synkope. Tremor. Hyperkinesi. Sløret syn. Uregelmæssig hjertefrekvens, 
Anden iskæmisk hjertesygdom end myokardieinfarkt (f.eks.angina pectoris). Hypertension. Hypotension. Dyspnø. Orofaryngealesmerter. As-
pirationspneumoni. Abdominal udspiling. Mavesmerter. Ubehag i maven. Mundtørhed. Dysgeusi. Dyspepsi. Dysfagi. Flatulens. Opkastning. 
Kontaktdermatit. Hyperhidrose. Pruritus. Udslæt. Artralgi. Muskelspasmer. Nakkesmerter. Urininkontinens. Urinretention. Urinvejsinfektion. 
Asteni. Brystsmerter. Fatigue. Gangforstyrrelser. Smerter. Perifert ødem. Bivirkninger relateret til sondesystemet og indgrebet*: Meget 
almindelige: Postoperativsårinfektion. Mavesmerter. Store mængder granulationsvæv. Komplikationer efter anlæggelse af sonden. Erytem 
på incisionsstedet. Udflåd efter indgrebet. Smerter ifm. Indgrebet. Reaktion på indgrebsstedet. Almindelige: Cellulitis på incisionsstedet. 
Infektion efter indgrebet. Ubehag i maven. Smerter i øvre del af maven. Peritonitis, Pneumoperitoneum. Forskydning af sondesystemet. Blok-
ering af  sondesystemet. Gastrointestinal stomakomplikation. Smerter på incisionsstedet. Postoperativ ileus. Komplikation efter indgrebet. 
Ubehag efter Indgrebet. Blødning efter indgrebet
Overdosering*: Kliniske symptomer er dystoni og dyskinesi. Krampe i øjenlåget kan være et tidligt tegn på overdosering.
Indehaver af markedsføringstilladelsen: LobSor Pharmaceuticals AB, Kålsängsgränd 10 D, SE-753 19 Uppsala, Sverige
Pakningsstørrelser: 7 x 47 ml
Dagsaktuel pris findes på www.medicinpriser.dk
Udlevering: B Tilskud: Ikke tilskud.
De med * mærkede afsnit er omskrevet og/eller forkortet i forhold til det af Lægemiddelstyrelsen godkendte produktresumé 
dateret den 8 jan 2021   
Produktresuméet kan vederlagsfrit rekvireres hos NordicInfu Care, Industrivej 21, 4000 Roskilde Tlf: 70281024
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Teknisk support: +45 33 60 43 00 

PD-support-dk@adxto.com
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