
Forkortet produktinformation for Palexia® Depot (tapentadol)  
Depottabletter 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg og 250 mg. Indikation: Lindring af svære, kroniske smerter hos voksne, som kun kan behandles 
tilstrækkeligt med opioide analgetika. Dosering og administration*: Dosering skal tilpasses den enkelte patient afhængigt af smerternes intensitet, 
erfaringer med tidligere behandling og muligheden for monitorering af patienten. 2 gange dagligt ca. hver 12. time. Initiering hos patienter, der ikke tager 
opioide analgetika: Enkeltdoser på 50 mg 2 gange dagligt. Initiering hos patienter i behandling med opioide analgetika: Der tages højde for det tidligere 
lægemiddels egenskaber og døgndosis. Der kan være behov for højere initialdosis. Titrering og vedligeholdelse: Dosis titreres individuelt, hvor dosis øges 
hver 3. dag med 50 mg to gange dagligt. Døgndoser over 500 mg bør ikke anvendes. Seponering: Seponeringssymptomer forebygges ved gradvis 
nedtrapning af dosis. Nedsat nyrefunktion: Dosisjustering er ikke nødvendig ved let til moderat nedsat nyrefunktion, men bør ikke anvendes ved alvorligt 
nedsat nyrefunktion. Nedsat leverfunktion: Bør anvendes med forsigtighed ved moderat nedsat leverfunktion. Ved start af behandlingen bør laveste 
tilgængelige dosis anvendes. Bør ikke anvendes ved alvorligt nedsat leverfunktion. Ældre patienter (over 65 år): Dosis tilpasses generelt ikke. Vær 
opmærksom på evt. nedsat nyre- og leverfunktion. Pædiatrisk population: Bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år. Indgivelsesmåde: 
Depottabletter skal synkes hele og må ikke deles eller tygges. Bør tages med rigelig væske, alene eller i forbindelse med et måltid. Kontraindikationer: 
Overfølsomhed over for tapentadol eller hjælpestoffer. Patienter med betydelig respirationsdepression, med akut eller alvorlig astmatisk bronkitis eller 
hyperkapni. Paralytisk ileus. Akut intoksikation med alkohol, hypnotika, analgetika med central virkning eller psykofarmaka. Særlige advarsler og 
forsigtighedsregler*: Risiko for misbrug og tilvænning/afhængighedssyndrom: Palexia® Depot kan føre til misbrug og afhængighed. Tages i betragtning 
ved en øget risiko for forkert brug, misbrug, afhængighed eller videresalg. Patienter skal monitoreres nøje for tegn på misbrug og afhængighed. Risiko 
forbundet med samtidig brug af sedativa herunder benzodiazepiner eller lignende lægemidler. Samtidig brug af Palexia® Depot og sedativa, herunder 
benzodiazepiner eller lignende lægemidler, kan føre til sedation, respirationsdepression, koma og dødsfald. Samtidig ordination af sedativa bør 
forbeholdes patienter, som ikke har alternative behandlingsmuligheder. En reduktion af dosen for et eller begge lægemidler bør overvejes, og varigheden 
af den samtidige behandling skal være så kort som muligt. Patienter skal overvåges nøje for tegn og symptomer på respirationsdepression og sedation. 
Respirationsdepression: Kan give dosisrelateret respirationsdepression i høje doser eller hos patienter, der er særlig følsomme over for µ-opioidagonister. 
Skal anvendes med forsigtighed ved nedsat åndedrætsfunktion og må kun anvendes under tæt lægetilsyn og i den laveste virksomme dosis. Kranietraume 
og forhøjet intrakranielt tryk: Må ikke anvendes til patienter, særlig følsomme over for de intrakranielle virkninger af CO2-retention, f.eks. ved øget 
intrakranielt tryk, nedsat bevidsthedsniveau eller koma. Bør anvendes med forsigtighed til patienter med kranietraumer og hjernetumorer. 
Krampeanfald: Bør ikke anvendes til patienter i risiko for krampeanfald. Tapentadol kan forøge risikoen for krampeanfald hos patienter, som tager andre 
lægemidler, som sænker krampetærsklen. Nedsat nyre- og leverfunktion: Bør ikke anvendes ved alvorligt nedsat nyre- og leverfunktion, og bør anvendes 
med forsigtighed ved moderat nedsat leverfunktion. Sygdom i pankreas/galdeveje: Bør anvendes med forsigtighed ved sygdom i galdevejene inkl. akut 
pankreatitis. Søvnrelaterede vejrtrækningsforstyrrelser: Opioider kan forårsage søvnrelaterede vejrtrækningsforstyrrelser, herunder central søvnapnø 
(CSA) og søvnrelateret hypoxæmi. Brug af opioider øger dosisafhængigt risikoen for CSA. Overvej at sænke den totale opioiddosis hos patienter med CSA. 
Blandede opioidagonister/-antagonister: Der bør udvises forsigtighed ved kombination med blandede µ-opioidagonister/-antagonister eller partielle µ-
opioidagonister. Hos patienter, der får vedligeholdelsesdoser af buprenorphin til behandling af opioidafhængighed, bør midlertidig seponering af 
buprenorphin overvejes, hvis der opstår behov for tapentadol ved akutte smerter. Der kan være behov for øget dosering af rene μ-opioidagonister ved 
kombination med buprenorphin, og patienten skal monitoreres nøje for bivirkninger såsom respirationsdepression. Indeholder lactose og bør ikke 
anvendes til patienter med arvelig galactoseintolerans, Lapp lactase deficiency eller glucose/galactose-malabsorption. Interaktioner*: Sedativa, herunder 
benzodiazepiner eller lignende lægemidler: Samtidig brug af Palexia® Depot og sedativa som benzodiazepiner eller andre respirations- eller CNS-
hæmmende lægemidler (andre opioider, antitussiva eller substitutionsbehandlinger, barbiturater, antipsykotika, H1-antihistaminer, alkohol) øger 
risikoen for sedation, respirationsdepression, koma og dødsfald på grund af den additive CNS-hæmmende virkning. Når en kombinationsbehandling med 
Palexia® Depot og et respirations- eller CNS-hæmmende lægemiddel tages i betragtning, bør reduktion af dosis for et eller begge lægemidler overvejes 
og varigheden af samtidig brug bør begrænses. Blandede opioidagonister/antagonister: Forsigtighed tilrådes ved kombination med blandede µ-opioid-
agonister/antagonister (f.eks. pentazocin, nalbuphin) eller partielle µ-opioidagonister (f.eks. buprenorphin). Kan forårsage kramper og øge potentialet 
for selektive serotonin genoptags-hæmmere (SSRI), serotonin-noradrenalin genop-tagshæmmere (SNRI), tricykliske antidepressiva, antipsykotika og 
andre krampetærskelsænkende lægemidler til at forårsage kramper.  Serotonin-syndrom er rapporteret, tidsmæssigt sammenfaldende med terapeutisk 
brug af tapentadol kombineret med et serotonergt lægemiddel såsom selektive serotonin genoptagshæmmere (SSRI), serotonin-noradrenalin 
genoptagshæmmere (SNRI) og tricykliske antidepressiva. Serotoninsyndrom er sandsynligt når en af følgende er observeret: Spontan klonus, inducerbar 
eller okulær klonus med agitation eller diaforese, tremor og hyperrefleksi, hypertoni og kropstemperatur > 38°C samt inducerbar okulær klonus. 
Seponering af det serotonerge lægemiddel giver normalt en hurtig forbedring. Behandling vil afhænge af art og sværhedsgrad af symptomerne. Samtidig 
behandling med stærke inhibitorer af isoenzymer (f.eks. ketoconazol, fluconazol, meclofenaminsyre) kan føre til øget systemisk eksponering af 
tapentadol. Udvis forsigtighed ved samtidig indtagelse af stærkt enzyminducerende stoffer (f.eks. rifampicin, fenobarbital, perikon) der startes eller 
stoppes, da det kan forårsage nedsat effekt eller risiko for bivirkninger. Palexia® Depot bør undgås hos patienter, som får MAO-hæmmere, eller har 
anvendt dem i løbet af de seneste 14 dage, hvilket kan føre til kardiovaskulære bivirkninger. Graviditet og amning*: Bør kun anvendes under graviditet, 
hvis den potentielle risiko for fostret opvejes af de potentielle fordele. Bør ikke anvendes til kvinder med fødselsveer og umiddelbart før en fødsel. 
Nyfødte børn af mødre, som er blevet behandlet med tapentadol, skal monitoreres for respirationsdepression. Må ikke anvendes under amning. Virkning 
på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner*: Mærkning. Kan påvirke evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner i væsentlig grad, 
især i begyndelsen af behandlingen, ved dosisændring samt ved brug af alkohol eller beroligende midler. Bivirkninger*: Bivirkningerne er overvejende 
milde eller moderate og forekommer hyppigst i mave-tarm-kanalen og centralnervesystemet. Meget almindelige: svimmelhed, døsighed, hovedpine, 
kvalme, obstipation. Almindelige: nedsat appetit, angst, depression, søvnforstyrrelser, nervøsitet, rastløshed, opmærksomheds-forstyrrelser, tremor, 
ufrivillige muskelsammentrækninger, rødmen, dyspnø, opkastning, diarré, dyspepsi, pruritus, hyperhidrose, udslæt, asteni, træthed, fornemmelse af 
ændret legemstemperatur, tørre slimhinder, ødem. Ikke almindelige: overfølsomhed over for lægemidlet, vægttab, desorientering, konfusion, agitation, 
nedsat opfattelsesevne, unormalt drømme-mønster, eufori, nedsat bevidsthedsniveau, hukommelsessvigt, nedsatte åndsevner, synkope, sedation, 
balance-forstyrrelser, dysartri, hypæstesi, paræstesi, synsforstyrrelser, øget hjertefrekvens, nedsat hjertefrekvens, palpitationer, blodtryksfald, 
abdominalgener, urticaria, igangsætningsbesvær ved vandladning, pollakisuri, sexuel dysfunktion, seponeringssyndrom, utilpashed, irritabilitet. Sjældne: 
Lægemiddelafhængighed, tankeforstyrrelser, kramper, præsynkope, koordinationsproblemer, respirationsdepression, nedsat ventrikeltømning, 
fornemmelse af beruselse og afslappethed. Ukendt: Delirium. (Sjældne tilfælde af angioødem, anafylaksi og anafylaktisk shock er rapporteret efter 
markedsføring). Overdosering*: Symptomer: Begrænset erfaring med overdosering. Symptomer ved intoksikation omfatter miosis, opkastning, 
kardiovaskulært kollaps, bevidsthedsforstyrrelser til koma, kramper og respirationsdepression til respirationsstop. Behandling: Behandlingen rettes mod 
symptomerne ved µ-opioidagonisme. Ved mistanke om overdosering genskabes frie luftveje og assisteret eller kontrolleret ventilation indledes. Rene 
opioidantagonister som naloxon fungerer som specifikke antidoter mod respirationsdepression. Respirationsdepression efter en overdosis kan vare 
længere end virkningen af opioidantagonisten og luftveje, åndedræt og kredsløb skal monitoreres. I tilfælde af suboptimalt eller kortvarigt respons på 
opioidantagonister bør der suppleres med endnu en dosis antagonist. Gastrointestinal dekontaminering kan overvejes med aktivt kul eller 
ventrikeltømning inden for 2 timer efter indtagelsen og efter at frie luftveje er sikret. Pakninger og priser: Palexia® Depot depottabletter (blister): 30 stk 
à 50 mg (Vnr 094270), 100 stk à 50 mg (Vnr 094281), 30 stk à 100 mg (Vnr 094293), 100 stk à 100 mg (Vnr 094304), 30 stk à 150 mg (Vnr 094327), 100 
stk à 150 mg (Vnr 094338), 30 stk à 200 mg (Vnr 094349), 100 stk à 200 mg (Vnr 094361), 30 stk à 250 mg (Vnr 094372), 100 stk à 250 mg (Vnr 094384). 
Dagsaktuel pris findes på www.medicinpriser.dk Udlevering: AP4. Tilskud: Individuelt tilskud. ATC-kode: N02AX06.  
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