
Detta informationsblad som du har fått av din läkare/sjuk sköterska
innehåller information om Dacepton®(apomorfin, 5 mg/ml infusionsvätska i lösning)

för användning i apomorfinpump.  

Användarinstruktion

Minispike 

20 ml spruta

Infusionsset

Injektionsflaska Dacepton® 5 mg/ml 
à 20 ml infusionsvätska



1.  Förbered din pump för fyllning av läke
medel enligt instruktion från tillverkaren.

3.  Ta bort det gröna spetsskyddet och 
tryck minispiken genom gummiproppen. 

2.  Öppna en flaska 
Dacepton® genom 
att ta bort (flippa av) 
plastlocket. Undvik 
att röra det sterila 
gummimembranet. 

4.  Öppna det gröna locket på minispiken. 
Skruva fast sprutan på minispiken. 

5.  Vänd flaska, minispike och spruta upp 
och ner. Dra ner läkemedlet i sprutan.

Så här gör du iordning en 20 ml infusion med Dacepton® 5 mg/ml



10.  Starta infusionen enligt instruktionen för 
just din apomorfinpump. Nu är pumpen 
redo att användas. Säkerställ att pump 
och nål är kopplade till huden.

6. Vrid loss sprutan från minispiken. 

7.  Skruva fast slangen från infusionssetet 
på sprutan. 

Så här gör du iordning en 20 ml infusion med Dacepton® 5 mg/ml

9.  Tryck fast sprutan på pumpen. Se till att 
det svarta gummimembranet ligger tätt 
mot pumpens kolvstång. Vrid sprutan med 
sols så vingarna på sprutan klickar fast.

8.  Skruva motsols bort kolvstången från 
den fyllda sprutan. 

OBS! Se till att det svarta gummimembranet 
stannar kvar i sprutan för att förhindra att 
läkemedel rinner ut. 



nordicNordicInfu Care AB
Augustendalsvägen 60, Box 1225, 131 28 Nacka Strand 
Tel: 08601 24 40, fax: 08601 24 42 
www.infucare.se NordicInfu Care is an activity of Air Liquide Healthcare.

Dacepton® (apomorfinhydrokloridhemihydrat) 5 mg/ml infusionsvätska, lösning. Rx, F. N04BC07, VNR 462516. SmPC 20160923. 
Indikation: Behandling av motoriska svängningar (”onoff”fenomen) hos patienter med Parkinsons sjukdom där orala antiparkinsonmedel 
inte ger fullgod kontroll. Varningar och försiktighet: Försiktighet till patienter med njur, lung eller hjärtkärlsjukdom och till personer med 
benägenhet för illamående och kräkningar. Särskild försiktighet bör iakttas för äldre och svaga patienter samt för dem med neuro
psykiatriska symptom. Störd impulskontroll förekommer vid behandling med apomorfin. Mycket vanliga biverkningar är reaktioner på 
injektionsstället samt hallucinationer. Dacepton ska inte användas av patienter med andningsdepression, demens, psykotiska sjukdomar 
eller leverinsufficiens. Apomorfin ska inte ges till patienter med ”on”respons på levodopa vilket förvärras av svår dyskinesi eller dystoni. 
Får ej användas samtidigt med ondansentron. Får ej ges till patienter med överkänslighet mot apomorfin, eller till personer under 18 år. 
För fullständig information och priser se www.fass.se. NordicInfu Care, www.infucare.se.

08-601 24 40 
d-mine-support@infucare.se
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