Præparat
(indholdsstof og
handelsnavn)

Dosis

Doseringsinterval

Doserings-principper

Muskulært
injektionssted

Tid til
steady
state

Oral daglig
doisis

Equivalent i.m. dosis

Særlig opmærksomhed

Abilify Maintena
(Aripiprazol)

400 mg

1 måned
(+/- 1 uge)

Efter 1. injektion skal den
orale behandling fortsætte i
14 dage med 10-20 mg dgl.

gluteal- eller
deltoidmusklen

20 uger

10-30 mg

400 mg

Ved kombination med potent CYP2D6hæmmer (fluoxetin, paroxetin) eller
potent CYP3A4-hæmmer overvejes
nedsættelse til 300 mg

Paliperidon
(Xeplion)

25-150 mg

1 måned

gluteal- eller
deltoidmusklen

20 uger

3 mg
6 mg
9 mg
12 mg

25-50 mg månedligt
75 mg månedligt
100 mg månedligt
150 mg månedligt

Ved skift fra høje doser oral paliperidon
(9-12 mg dgl.) kan der de første 6
måneder primært overvejes injektion i
musculus deltoideus.
Xeplion kan også initieres efter oral
risperidon.

Paliperidon
(Trevicta)

175-525 mg

3 måneder
(evt. +/- 2
uger)

150 mg på dag 1 og 100 mg
på dag 8 (evt. +/- 4 dage),
derpå 4 uger efter anden
injektion.
Oral beh. sep. normalt ved
første initialdosis (visse
patienter kan have fordel af
gradvis seponering).
Stabil behandling med
Xeplion i mindst 4 måneder
før behandlingen initieres

gluteal- eller
deltoidmusklen

52 uger

Fra Xeplion:
50 mg
75mg
100mg
150mg

175 mg hver 3. måned
263 mg hver 3. måned
350 mg hver 3. måned
525 mg hver 3. måned

Risperidon
(Risperdal
Consta)

25-50 mg

2 uger

Supplerende oral
antipsykotisk behandling bør
gives de første 3 uger

gluteal- eller
deltoidmusklen

8 uger

< 4mg
4 mg
> 4 mg

25 mg hver anden uge. 2-4 mg oral beh. i 3 uger
37,5 mg hver anden uge. 4 mg oral beh. i 3 uger
50 mg hver anden uge. 4-6 mg oral beh. i 3 uger

Olanzapin
(ZypAdhera)

150-405 mg

2-4 uger

Efter stabilisering på oralt
olanzapin kan skiftes til
depotbehandling med
olanzapin uden
efterfølgende oral
behandling

glutealmusklen

12 uger

10 mg

Initial dosis af olanzapin:
210 mg hver 2. uge eller 405 mg hver 4. uge
Vedligeholdelsesdosis af olanzapin efter 2 måneder:
150 mg hver 2. uge eller 300 mg hver 4. uge

Haloperidol
dekanoat
(Serenase
Dekanoat)

50-300 mg

4 uger

Zuclopenthixol
decanoat
(Clopixol
Depot)**

100-500 mg

2-4 uger

Ved doser over 100 mg
anbefales det, at første dosis
er 100 mg efterfulgt af den
resterende mængde 3-7
dage senere.
Startes med 100 mg, 100-200
mg 4 uger efter

15 mg

glutealmusklen

3
måneder

glutealmusklen

3
måneder

20 mg

Risiko for post-injektionssyndrom uanset
dosis: patienten skal observeres i mindst
3 timer efter hver injektion

Initial dosis af olanzapin:
300 mg hver 2. uge
Vedligeholdelsesdosis af olanzapin efter 2 måneder:
210 mg hver 2. uge eller 405 mg hver 4. uge
300 mg hver 2. uge, både initialt og som
vedligeholdelsesdosis
10-15 gange den daglige orale dosis af haloperidol

Dosis og interval kan ændres efter behov
Op til højst 500 mg hver 2. uge.

Tabel: Farmakologisk behandling af skizofreni og andre psykoser hos voksne. Oversigt over antipsykotiske depotpræparater

Ved samtidig behandling med både tricykliske antidepressiva og antipsykotika, der metaboliseres via CYP2D6 anbefales det generelt at justere dosis af begge lægemidler
Kilder: promedicin.dk, The Maudsley Prescribing Guidelines in Psychiatry, 13. udgave, Stahl´s Essential Psychopharmacology, 6. Udgave.
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