Tillfällig ersättning av per oral behandling vid Parkinsons sjukdom
Denna tabell är avsedd som hjälpmedel vid omställning av per oral Parkinsonbehandling till sondadministrering.
Patienter behandlade med per orala dopaminagonister kan istället tillfälligt behandlas med rotigotinplåster (Neupro). Välj då någon av de lägre doserna (2–
6 mg/24 h).

Läkemedel

Form & styrka

Produktinformation

Administreringsrekommendation

Madopark

Tablett
100 mg/25 mg

Benserazid+Levodopa

Kan delas. Vid behov av sondadministrering byt till
Madopark Quick.

Madopark Depot

Depotkapsel, hård
100 mg/25 mg

Benserazid+Levodopa

Ej lämplig för sondadministrering.
Omställning till Madopark Quick.

Madopark Quick

Tablett
100 mg/25 mg

Benserazid+Levodopa

Madopark Quick
mite

Tablett
50 mg/12,5 mg

Benserazid+Levodopa

Kan lösas upp i 1/2 glas vatten.
Kan lösas upp i 10 ml vatten för administrering via 8fr
NG sond.(1)
Vid upplösning i vatten erhålls inom några få minuter en
mjölkvit dispersion. Lösningen sedimenterar snabbt och
bör omröras före intag. Madopark Quick mite och
Madopark Quick bör efter upplösning i vatten
administreras inom 30 minuter.(3)
Kan lösas upp i 1/2 glas vatten.
Kan lösas upp i 10 ml vatten för administrering via 8fr
NG sond.(1)
Vid upplösning i vatten erhålls inom några få minuter en
mjölkvit dispersion. Lösningen sedimenterar snabbt och
bör omröras före intag. Madopark Quick mite och
Madopark Quick bör efter upplösning i vatten
administreras inom 30 minuter.(3)

1.
2.
3.

Dosändring

Initialt samma totala dagliga dos
med kortare doseringsintervall.
Dosjustering kan krävas.
Madopark depotkapsel har lägre
biotillgänglighet än tabletterna.(3)
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Läkemedel

Form & styrka

Produktinformation

Administreringsrekommendation

Sinemet

Tablett
12,5 mg/50 mg och
25 mg/100 mg

Karbidopa+Levodopa

Sinemet Depot

Depottablett
50 mg/200 mg

Karbidopa+Levodopa

Tabletten dispergerar lätt i 10 ml vatten.
Kan administreras via 8fr NG sond. Lösningen kan
sedimentera snabbt. Var noga med att spola genom hela
dosen.
Ej lämplig för sondadministrering.
Omställning till Sinemet tabletter.

Sinemet Depot
mite

Stalevo*

Depottablett
25 mg/100 mg

Karbidopa+Levodopa

Ej lämplig för sondadministrering.

Entakapon+Karbidopa+
Levodopa

Ska ej krossas eller delas.
Tabletten dispergerar i vatten efter 5 minuter med lätt
skakning. Bildar en starkt orangefärgad lösning som kan
orsaka missfärgning på kläder och hud.
Kan administreras via 8fr NG sond.
Lösningen smakar beskt vid oral administrering, kan
blandas med fruktsaft/yoghurt för att dölja smaken.(2)
Överväg separat förskrivning av substanserna (Comtess
och Sinemet tabletter).

Dosändring

Samma totala dagliga dos.
Intervallet mellan doserna bör
förkortas.(1)
Dosjustering kan krävas.
Sinemet depottablett har lägre
biotillgänglighet än tabletten.(3)
Samma totala dagliga dos.
Intervallet mellan doserna bör
förkortas.(1)
Dosjustering kan krävas.
Sinemet depottablett har lägre
biotillgänglighet än tabletten.(3)

* Observera att kombinationstabletter med entakapon kan innehålla olika doser levodopa men samma dos entakapon. Detta innebär att en patient som
behandlas med Stalevo 150 mg kan inte ersätta detta med två tabletter Stalevo 75 mg (eftersom entakapondosen då blir dubbelt så hög).
1.
2.
3.
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Läkemedel

Form & styrka

Produktinformation

Administreringsrekommendation

Requip

Filmdragerad tablett
0,25 mg, 0,5 mg, 1
mg, 2 mg och 5 mg

Ropinirol

Tabletten dispergerar lätt i 10 ml vatten. Bildar en
finfördelad lösning som kan administreras via 8fr NG
sond.

Comtess

Filmdragerad tablett
200 mg

Entakapon

Ska ej krossas eller delas.
Tabletten dispergerar i vatten efter 5 minuter med lätt
skakning. Bildar en starkt orangefärgad lösning som kan
orsaka missfärgning på kläder och hud.
Kan administreras via 8fr NG sond.(1)

Requip Depot

Depottablett
2 mg, 4 mg och 8 mg

Ropinirol

Ej lämplig för sondadministrering.
Omställning till Requip filmdragerad tablett.

Sifrol,
Pramipexol

Tablett
0,18 mg, 0,35 mg och
0,7 mg
Depottablett
0,26 mg, 0,52 mg,
1,05 mg och
2,1 mg

Pramipexol

Kan delas. Dispergerar i vatten. Lösningen är ljuskänslig
och ska administreras omedelbart.(2)

Pramipexol

Får inte delas, krossas eller tuggas.
Tablett löses dock upp i vatten efter ca 5 minuter.
Lösningen är ljuskänslig och ska administreras
omedelbart.(2)

Sifrol Depot

1.
2.
3.

Dosändring

Dosjustering krävs i enlighet med
FASS.se

Handbook of Drug Administration via Enteral Feeding Tubes
Shahideh Rezai 2015-06-16
NEEMMC GUIDELINES FOR TABLET CRUSHING AND ADMINISTRATION VIA ENTERAL FEEDING TUBES, Colchester university hospital,NHS Fundation Trust, April 2011.
FASS. www.fass.se

