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(levodopa 20 mg/ml, karbidopa 5 mg/ml, entakapon 20 mg/ml)

För fullständig instruktion se bruksanvisning/bipacksedel



LysdiodFörfylld
cylinderampull

Lila skyddskork

Larm för slut på 
infusion inaktiverat

Inställningar låsta

Under infusion
Väljer och startar en dos  
(XD* eller MD*)

Under infusion
Väljer önskat flöde*

Rullmeny för 
ändring av vald 
parameter

Svagt batteri

Tillbaka till föregående meny
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Crono® LECIG pump

KOD: Batt
Orsak: Batteri urladdat.
Korrigerande åtgärd: Byt batteri 
(se “byta batteri” på sidan 76 i 
pumpens bruksanvisning).

I händelse av pumplarm visas en felkod i displayen, och lysdioden tänds.
För exempel på fler pumplarm se fullständig information på sid 80 i 
bruksanvisningen.

Pumplarm

KOD: OCCL
Orsak: Ocklusion längs 
infusionslangen (pump blockerad) 
Korrigerande åtgärd: Avlägsna 
orsaken till ocklusionen, kontrollera 
att PEG slangen inte är vikt/klämd (se 
“Åtgärda ocklusioner” på sidan 81 i 
pumpens bruksanvisning).



PEG/J

T-port®

OK
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Yttre fixationsplatta/ 
trekantsplatta

PEG slang

Fixationsskruv

Y-Koppling

“i”
Intestinalport
för LECIGON®

“g”
Gastroport

(magsäcken)

Förfylld
cylinderampull

Skyddskork för intestinalport

Crono® LECIG Pump
i g

• Förvaras i kylskåp (2°C– 8°C).
• Ljuskänslig.
• För engångsbruk och ska inte användas i mer än 24 timmar, 
   även om det finns läkemedel kvar.
• Ampullen kan användas i 24 timmar efter att den tagits ur kylskåpet.

För fullständig instruktion och stomavård, se särskild 
bruksanvisning från Transcutan.



Starta pump

Aktivera morgondos

Aktivera extrados

• Anslut ny cylinderampull till pump eller fortsätt 
 med befintlig (max i upp till 24 tim).

• Koppla ampull till intestinalport (i).

• Tryck och håll kvar - pump startar.

Aktivera display genom att trycka på valfri knapp.

• Tryck och håll kvar.

• Tryck pil ner, gulmärk morgondos.

• Tryck igen och håll kvar
 - morgondos administreras.

• Tryck och håll kvar.

• Extrados gulmärkt.

• Tryck och håll kvar - extrados administreras.

Aktivera display genom att trycka på valfri knapp.



Stoppa/stänga av pump
utan byte av ampull

Byte mellan
förprogrammerade flöden
(om fler finns ordinerade, F1-F3)

Aktivera display genom att trycka på valfri knapp.

• När pumpen är igång, tryck på OK.

• Välj önskat flöde.

• Bekräfta, tryck OK.

Aktivera display genom att trycka på valfri knapp.

• Tryck och håll kvar.

• För att stoppa infusion, bekräfta, tryck OK.

• STOP visas.

• Skruva av ampull från intestinalport (i)
 (utan att vrida PEG/J).



Stoppa/stänga av pump
vid byte av ampull
Aktivera display genom att trycka på valfri knapp.

• Tryck och håll kvar.

• För att stoppa infusion, bekräfta, tryck OK.

• STOP visas.

• Skruva av ampull från intestinalport (i)
 (utan att vrida PEG/J).

• Tryck och håll kvar.

• Tryck ner till Slut.

• Tryck OK och kolven börjar gå tillbaka
 efter några sekunder.

Ampullen tas bort när tryckkolven gått tillbaka 
helt. Tar ca 4-6 min. OFF visas.



Ändra doser/spärrtider/larmljud

Aktivera display genom att trycka på valfri knapp. 

• Tryck och håll kvar.

• Inställningar gulmärkta.

• Tryck OK.

• Välj önskad programmering.

• Tryck OK.

• Ändra programmering.

• Tryck OK.

• Tillbaka till STOP eller tryck EXIT.   

För att ändra inställningar ska pumpen visa 
STOP eller OFF och vara upplåst.

Hitta programmerade doser
Aktivera display genom att trycka på valfri knapp. 

• F1 Kontinuerliga flödet blir synligt i fönstret.

• Tryck och håll kvar.
 Extrados + Morgondos synliga

• Tryck OK och håll kvar. F2 och F3 blir synliga
 (om fler än ett flöde är programmerat).



Låsa/Låsa upp pump
Aktivera display genom att trycka på valfri knapp. 

• Tryck och håll kvar.

• Tryck, välj reserverad.

• Tryck OK. Ange kod 4321 med pilarna.
 Tryck OK mellan varje siffra.

• Välj blockera inställningar och tryck OK.

• Välj med pilarna:
  • ON för att låsa inställningarna.
  • OFF för att låsa upp inställningarna.

• Tryck OK.

• Tillbaka till STOP tryck 2ggr.

• Låssymbol visas när inställningar är låsta.



Skötsel av PEG/J
varje dag  

1. Dra upp 20 ml dricksvatten i en
 ENFit 20 ml spruta.

2. Vrid på sprutan till intestinalporten 
 ”i”. 

3. Spola med dricksvattnet.
 I början kan det vara trögt.

4. Avlägsna sprutan och sätt på
 skyddskork.

5. Fyll sprutan igen med 20 ml
 dricksvatten, sätt sprutan till
 gastroporten ”g” och spola. 
 ENFit adapter kan behövas.

6. Avlägsna sprutan och sätt på
 skyddskork.



Stomavård PEG/J

1. Öppna det blå låset på
 trekantsplattan och lösgör PEG.

2. För trekantsplattan ut från stomat.  
 Stomat, trekantsplattan och PEG 
 tvättas rent med tvål och vatten.

3. För PEG slang rakt in i stomat 
 4-5cm (vrid ej). Dra försiktigt 
 slangen tillbaka. Torka torrt.

4. Kontrollera avståndet mellan hud  
 och trekantsplatta, bör vara ca
 5 mm.

5. Fixera PEG på trekantsplattan och 
 stäng det blå låset.

Kontrollera avståndet mellan huden 
och trekantsplattan igen. Mindre 
rodnad runt stomat av och till är helt 
normalt. Tecken på infektion kan vara 
rodnad större än 5 mm.

Görs alltid i upprätt position. Minst 2ggr 
per vecka gärna i samband med dusch.



5.

Kopplingsbyte PEG/J

3. Fixera intestinalsonden innan 
    peang på PEG öppnas. Drag ut 
    intestinalsonden ca 8 cm. 

4. Fixera intestinalsonden igen.

1. Fixera intestinalsonden m h a  
    peang på PEG enligt bild.

2. Klipp av gammal koppling,  
    kasseras. 

3.

4.

~8 cm

1.

2.

5. Torka PEG torr. Trä på
 fixeringsskruv.

Y- koppling finns i 15/20CH, säkerställ 
storlek innan kopplingsbyte utförs.



6. Trä på Y-koppling tills koppling 
     och PEG slang möts. 

7. Fixera skruv mot Y-koppling tills   
     vita skruvnyckeln lossnar, avlägsna 
     denna.  Kontrollera att PEG sitter fast.  

8. Trä klick-koppling på intestinalsond. 
     Vänta med att fixera.

9. Torka av intestinalsondens ände,  
     trä den sedan hela vägen upp på 
     ENFit kopplingens metallnippel. 

11. Tryck ihop klick och Y-koppling   
      tills du hör ett klick. Se till att de   
      räfflade markeringarna placeras   
      bakom gastroport ”g” enligt bild.

10. Skruva ihop klick- och
 ENFit kopplingen till låst läge.

8.

6.

9.

11.

7.

10.



PEG-slang släpper
från blå fixationsskruv

Intestinalsond åkt
ut en bit

1. Skruva loss den blå skruven från  
 Y-kopplingen.

Intestinalsond, är fixerad på klick-
kopplingen. Kopplingen har räfflade 
sidor. När dessa trycks ihop går 
det att öppna/stänga kopplingen. 
För sonden mot Y-kopplingen och 
tryck ihop. Kontrollera att den fäster 
annars byt ut hela kopplingen. Vid 
svårighet att föra tillbaka sonden 
fukta med vatten/matolja och spola 
med dricksvatten, samtidigt som 
sonden matas in. Ett tydligt ”klick” 
ska höras när Y-kopplingen och 
klick- kopplingen kopplas ihop.

2. För den blå skruven över slangen.

3. Torka torrt vid änden på slangen.
 För den sedan hela vägen upp
 på Y-kopplingen.

4. Skruva ihop Y-kopplingen med
 den blå fixationsskruven. Kontrollera 
 att PEG-slangen sitter fast, annars 
 bör hela  kopplingen bytas ut.

(intestinalsond)(PEG slang)

Klick!
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Lecigon® (20 mg/ml levodopa, 5 mg/ml karbidopa, 20 mg/ml entakapon), intestinal gel. Rx, F. 
N04BA03, VNR 525575. SmPC 2020-11-13. 

Indikation: Behandling av Parkinsons sjukdom i komplikationsfas, med svårkontrollerade motoriska 
fluktuationer och hyperkinesi eller dyskinesi, när tillgängliga orala kombinationer av läkemedel mot 
Parkinsons sjukdom inte gett tillfredsställande resultat. 
Varningar och försiktighet: Mycket vanliga biverkningar är viktminskning, oro, ångest, depression, 
sömnlöshet, dyskinesi, Parkinsons sjukdom/förvärrad parkinson-ism (t.ex. bradykinesi), ortostatisk 
hypotoni, illamående, förstoppning, diarré, smärta i muskler och fall. Procedur-och sondrelaterade 
biverkningar är post-operativa sårinfektioner, magsmärta, komplikationer vid insättande av sond, 
stoma-läckage, smärta, samt reaktion vid området där sonden satts in. Får ej användas vid överkäns-
lighet mot de aktiva substanserna, trångvinkelglaukom, svår hjärtinsufficiens, allvarlig hjärtarytmi, 
akut stroke, svår leverfunktionsnedsättning, administrering av icke-selektiva MAO-hämmare eller se-
lektiva MAO-hämmare typ A, tillstånd där adrenergika är kontraindicerade, malignt neuroleptikasyn-
drom(MNS) och icke-traumatisk rabdomyolys, samt misstänkta odiagnostiserade hudlesioner eller 
tidigare melanom.Patienter ska följas noga när dosen minskas eller behandlingen avbryts abrupt, 
och patienter ska regelbundet kontrolleras för utveckling av störd impulskontroll. En plötslig eller 
gradvis försämring av bradykinesi kan tyda på ett stopp i sondsystemet. Vid misstanke om missbruk 
av läkemedlet finns en låsfunktion i den pump som används tillsammans med Lecigon.  
För fullständig information och priser se www.fass.se. NordicInfu Care AB, www.infucare.se.
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Parkinson Support 

Tel: 020 22 55 20
E-post: parkinsonsupport@adxto.com
www.medicininstruktioner.se
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