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Duodopa® 
(levodopa en carbidopa monohydraat)

Patiëntenkaart

This is to certify that,

Name:

Date of birth: 

is treated with continuous intestinal 
infusion of levodopa/carbidopa by 
pump. The patient needs at least one 
cassette of medication per day.

Approved stamp  

Name physician:

Phone No.:

Signature:

Nuttige nummers
Naam neuroloog: 

Tel: 

Naam huisarts: 

Tel: 

Naam apotheker: 

Tel: 

Naam AbbVie Duodopa Specialist: 

Tel: 

Duodopa Permanentie : +32 (0)10 84 64 80
Bij vragen of problemen in verband met het 
Duodopa systeem indien uw verantwoordelijke 
AbbVie Duodopa Specialist niet beschikbaar is.

De Duodopa pomp wordt gedurende de volledige 
behandelingsduur in bruikleen gegeven. Indien 
de behandeling zou stopgezet worden dient de 
Duodopa permanentie verwittigd te worden en 
wordt deze pomp terug opgehaald.

Product information

Each cassette (100ml) contains levodopa 
20mg/ml, carbidopa monohydrate 5mg/ml, 
carmellose sodium and purified water.

The system

The tube, connectors and pump  
contain metal parts that may cause 
indication on a metal detector.
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Reizen

Indien u op reis vertrekt, neem dan tijdig  
contact op met uw arts of AbbVie Duodopa 
Specialist. 
De stoma moet goed genezen zijn alvorens  
u op reis kan vertrekken. Indien u twijfelt,  
neem steeds contact op met uw arts. 
Bereid uw reis goed voor! Kijk na of u over 
voldoende koelelementen en een koeltas 
beschikt om tijdens de reis (verplaatsing) uw 
medicatie koel te kunnen bewaren. Ga ook  
na of er op uw reisbestemming een koelkast  
is voorzien. 

Ziekenhuisopname

Gelieve de AbbVie Duodopa Specialist zo snel 
mogelijk op de hoogte te brengen wanneer u 
in het ziekenhuis opgenomen wordt voor een 
spoedopname of een geplande opname, op  
een afdeling neurologie of een andere afdeling. 
De AbbVie Duodopa Specialist zal dan contact 
opnemen met de hoofdverpleegkundige van 
de dienst waar u opgenomen bent om te 
verzekeren dat het Duodopa systeem correct 
wordt gebruikt.

Wat dient u mee te 
nemen op reis of bij een 
ziekenhuisopname:

• duodopa-cassettes in een koeltas

• deze patiëntenkaart

• de Duodopa informatiebrochures 

•  orale Parkinsonmedicatie (noodmedicatie)

•  aanzetstukken (blauw) om de sondes 
door te spoelen

• spuiten

• reserve batterijen (AA)

• wondzorgmateriaal

• duodopa voorschrift (enkel bij reizen)

•  reserve pomp (wanneer u naar het 
buitenland reist)

Andere informatie

•  Gebruik de pomp niet bij een temperatuur 
onder 2°C of boven 40°C.

•  Bewaar de pomp niet bij een temperatuur 
onder -20°C of boven 60°C.

•  Laat de pomp niet in contact komen 
met vloeistoffen of water. Laat geen 
vloeistoffen in de display of de batterij 
lopen!

•  Gebruik een normale zeepoplossing 
om de pomp te reinigen. Gebruik GEEN 
aceton of andere oplossingen.

•  U vindt nog bijkomende informatie in de 
handleiding van de pomp, de Duodopa 
informatiebrochures en de bijsluiter van 
Duodopa.


