
Behandling med D-mine®Pen

Detta informationsblad som
du har fått av din läkare/sjuk sköterska innehåller

information om Dacepton (apomorfin)



Vad är Dacepton®?
Dacepton® är ett läkemedel som liknar dopamin och härmar 
dopaminets effekter i hjärnan. Den aktiva substansen i Dacepton® 
är apomorfin. Apomorfin är inte morfin och det är inte beroende-
framkallande. 

Hur tas Dacepton®?
Dacepton® injiceras under huden (subkutant) med injektions-
pennan D-mine®Pen.

Varför har min läkare förskrivit Dacepton® med D-mine®Pen?
Din läkare har valt behandling med Dacepton® och D-mine®Pen 
för att din tablettbehandling inte längre är tillräckligt effektiv för 
att kontrollera dina parkinsonsymtom. Oftast har man till en början 
bra symtomkontroll med tablettbehandling men efter ett tag 
kommer symtomgenombrott, så kallade dosglapp. 



Hur snabbt verkar Dacepton®?
När Dacepton® injiceras subkutant med D-mine®Pen kommer 
effekten efter 4–12 minuter och sitter i ca 1 timme. En Dacepton®- 
injektion med D-mine®Pen kan därför snabbt stoppa symtom vid ett 
dosglapp och sedan gå ur kroppen tills nästa tablett börjar verka. 

Ska jag fortsätta ta mina tabletter?
Ja, tabletterna är fortfarande basen i din behandling och du 
ska ta dem på de tider som din läkare har angett. Dacepton® är 
en tilläggsmedicinering som du ska ta när du får dosglapp trots 
dina tabletter. 

Varför måste jag injicera Dacepton®?
Det är vanligt att man får problem med medicinupptaget från 
mag-tarmkanalen när man har Parkinsons sjukdom. Det gör att 
effekten av tablettbehandling kan bli oförutsägbar. När Dacepton® 
injiceras under huden så tas det upp i blodet utan att gå via 
mag-tarmkanalen. Effekten kommer därför snabbt och tillförlitligt 
och påverkas inte av mat och dryck. Eftersom Dacepton® ges 
under huden är hudreaktioner vid injektionsstället vanliga. Därför 
är det viktigt att byta nål och variera ställe vid varje ny injektion.



När och hur ofta kan jag injicera mig med Dacepton®?
Dacepton® injektion med D-mine®Pen kan används när du 
får ett dosglapp och symtom som t ex muskelkramper, stelhet 
eller tremor. Fråga din läkare hur många gånger om dagen som 
du kan använda din D-mine®Pen. Några exempel på tillfällen 
när det kan passa är:

 • Tidigt på morgonen, om du är stel innan din första tablett
 har börjat verka 

 • När som helst på dagen när du känner att du håller på
 att få ett dosglapp

 • På natten om du vaknar och är stel

 • Efter måltid

 • Vid stressade situationer



Medicin mot illamående
En del patienter kan inledningsvis känna sig illamående av  
behandlingen. Därför förskrivs vanligtvis läkemedlet Domperidon 
ut i minst två dagar innan behandling med Dacepton® påbörjas. 
När kroppen vant sig vid behandlingen kan Domperidon oftast 
trappas ut. För fullständig information kring övriga biverkningar 
se bipacksedeln.

Läs noga igenom bipacksedeln innan du börjar använda Dacepton®. 
Kontakta din läkare eller sjuksköterska om du upplever någon 
biverkning.

Vad är ett Dacepton®-test? 
När din läkare och du är överens om att lägga till Dacepton® till din 
tablettbehandling så kommer du att få göra ett Dacepton®-test. 
Testet syftar till att hitta lämplig dos för just dig och samtidigt lär 
du dig hur du ska ta Dacepton® med D-mine®Pen. 
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NordicInfu Care AB 
Augustendalsvägen 60
Box 1225, 131 28 Nacka Strand 
Tel: 08-601 24 40, fax: 08-601 24 42 
www.infucare.se, d-mine-support@infucare.se NordicInfu Care is an activity of Air Liquide Healthcare.

Dacepton® (apomorfinhydrokloridhemihydrat) 10 mg/ml injektionsvätska, lösning i 
cylinderampull. Rx, F. N04BC07, VNR 449593. SmPC 2016-09-13. 

Indikation: Behandling av motoriska svängningar (”on-off”-fenomen) hos patienter 
med Parkinsons sjukdom där orala antiparkinsonmedel inte ger fullgod kontroll.

Varningar och försiktighet: Försiktighet till patienter med njur-, lung- eller hjärt- 
kärlsjukdom och till personer med benägenhet för illamående och kräkningar. 
Särskild försiktighet bör iakttas för äldre och svaga patienter samt för dem med 
neuropsykiatriska 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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