Patientinformation

BOTOX® vid
behandling av
neurogen överaktiv
blåsa

Egna anteckningar

Min läkare:

Telefon:

Min sjuksköterska:

Telefon:

Behandling med BOTOX®
när andra läkemedel inte
har hjälpt
Du tillhör den grupp patienter med neurogen överaktiv urinblåsa som inte
har haft önskvärd effekt av läkemede i tablettform och/eller att biverkningarna har varit för besvärande. Därför har nu din läkare bestämt att du
ska få pröva behandling med BOTOX®.
Du ska veta att BOTOX® är en beprövad behandling vid neurogen överaktiv blåsa.
I den här broschyren får du bl a information om hur BOTOX® fungerar,
hur behandlingen går till och vilket resultat du kan förvänta dig efter
behandlingen.
Broschyren ska ses som ett komplement till bipacksedeln, vägledning,
rådgivning och hjälp som du i övrigt får av din läkare eller sjuksköterska.
Ta noga del av din bipacksedel som medföljer läkemedlet och som även
finns på fass.se.

Läs mer om behandling med BOTOX® på
patientinfo.botox.se

Vad händer i kroppen
när du känner dig
kissnödig?
Urinblåsan är kroppens tillfälliga behållare för urinen. Inuti blåsans vägg
finns ett muskellager. I takt med att blåsan fylls på så töjs urinblåsans
väggar ut. När blåsan är full får hjärnan signaler från nerver i blåsväggen
att det är dags för tömning - du känner dig kissnödig 1 .
När du bestämmer dig för att kissa skickar hjärnan tillbaka signaler till
blåsväggens muskellager som då dras ihop och pressar urinen mot
urinröret, samtidigt öppnas den viljestyrda ventilen runt urinröret
- du kissar 2 .

Visste du att ...
... vid normalt vätskeintag
töms urinblåsan 4-7 gånger
per dygn och du kissar mellan
2,5-5 dl per gång.

Jag behöver
kissa!

Nervsignal
till hjärnan

1

Nervsignal
från hjärnan

2

Muskellager

Viljestyrd ventil
(slutarmuskel)
Urinen töjer ut urinblåsan.
Signaler skickas till hjärnan
att urinblåsan är full.

Urinrör
Hjärnan skickar tillbaka
signaler till urinblåsans
muskellager som då dras
ihop och pressar urinen ut
mot urinröret.

Vad är orsaken till neurogen
överaktiv blåsa?
Neurogen överaktiv blåsa är ett tillstånd som kan ställa till stora besvär i
vardagen. På grund av en skada i ryggmärgen eller multipel skleros (MS)
har det uppkommit störningar i signaltrafiken mellan hjärnan och urinblåsan som orsakar att blåsans muskellager drar ihop sig mer ofta än vad
den borde, oavsett hur mycket urin som finns i den. Din blåsa är ”överaktiv”. Därför känner du ett starkt behov av att kissa även om blåsan inte är
full och du kan drabbas av urinläckage och kissa på dig.

Visste du att ...
... man har beräknat att nästan
17 % av befolkningen över
40 år lider av överaktiv blåsa
och att cirka 200 miljoner
människor i världen har
problem med blåsan.

Jag behöver
kissa...igen!

Vid neurogen överaktiv urinblåsa är
signalerna mellan urinblåsan och
hjärnan ”överaktiva”, din urinblåsa
dras ihop även när den inte är
full. Du känner dig därför ständigt
kissnödig.

Så här fungerar BOTOX®
BOTOX® är ett muskelavslappnande läkemedel som innehåller den aktiva
substansen botulinumtoxin som injiceras i urinblåsans muskellager.
Behandlingen leder till att urinblåsans ohämmade muskelsammandragningar lugnas ned. Den här effekten gör att ditt ständiga behov av att
kissa och dina problem med urinläckage minskas.

Så här går det till i detalj

För att urinblåsan ska kunna dras ihop behövs ett ämne som kallas
acetylkolin. Detta ämne finns lagrat i små behållare i nervtrådarnas ändar
som finns i urinblåsans muskellager.
När hjärnan signalerar till urinblåsan att dra ihop sig flödar acetylkolin från
behållarna ut i muskellagret. Behandling med BOTOX® minskar flödet av
acetylkolin. Resultatet blir att urinblåsans muskellager inte dras ihop lika
ofta som före behandlingen.

Utan BOTOX®

När nervsignalerna når
fram till nervtrådarnas
behållare, strömmar
acetylkolin ut och
sätter sig i muskellagret
- urinblåsan dras ihop.

Med BOTOX®

BOTOX® förhindrar att
acetylkolin flödar ut från
behållarna - muskellagret
dras inte ihop - din överaktiva blåsa lugnas ned.

Nervsignal

BOTOX

®

Injektionsnål
Acetylkolin

Detta är en
illustration över
hur BOTOX®
verkar på
nervtrådarna

Förstoring av
urinblåsans
muskellager

En behandling med BOTOX® utförs i de allra flesta fall på en urolog- eller
gynekolog- mottagning och är en kort procedur.

Förberedelser inför
behandlingen
Några dagar före behandlingen
kan din läkare/sjuksköterska be
dig att lämna ett urinprov för att
kontrollera om du har en pågående
urinvägsinfektion. Även om du inte
har en infektion kan du få en kur
antibiotika i förebyggande syfte.

BOTOX kan orsaka att man
under en begränsad period får
svårt att viljemässigt tömma
blåsan. Då behövs en kateter.
För dig som redan använder en
sådan vet hur det fungerar, men
för de flesta andra måste man
därför träna på hur man själv kan
tömma urinblåsan med hjälp av
s k självkateterisering eller RIK.
Träningen sker oftast på urologeller gynekologmottagningen.
®

För att din läkare ska kunna
utvärdera resultatet av BOTOX®
blir du ombedd att fylla i en s k
miktionslista under 2 dygn som
visar hur ofta du kissar. Cirka 6
veckor efter behandlingen får du
fylla i en ny miktionslista.

Med syfte att minska risken för
blödning efter injektionerna med
BOTOX® är det vanligt att de som
använder blodförtunnande medel,
t ex warfarin, att under en begränsad tid få pausa din behandling.

I de allra flesta fallen ges lokalbedövning men i en del fall kan din
läkare föreslå att behandlingen
sker under narkos (sövning). Detta
tar din läkare upp med dig före
behandlingen.

Behandling med BOTOX®
1

Vanligtvis inleds behandlingen
med att en tunn kateter
förs in i urinblåsan och en
bedövningsvätska sprutas in.
Bedövningsmedlet får sedan
verka i 20 minuter. Din läkare kan
istället för blåsan välja att bedöva
urinröret. För några patienter kan
det bli aktuellt med narkos som
nämndes tidigare.

2

Därefter för läkaren in ett tunt
instrument, det kallas cystoskop,
genom urinröret och in i urinblåsan.
I spetsen på cystoskopet finns en
liten kamera som gör att läkaren via
en tv-skärm kan se in i urinblåsan.

3

Via cystoskopet injicerar sedan
läkaren BOTOX® i blåsans
muskellager med hjälp av en tunn
nål. Vanligtvis ges 30 injektioner
på olika ställen i blåsan. När
injektionerna ges kan du känna ett
visst obehag men inte smärta. Hela
ingreppet tar normalt inte mer än
ca 10-15 minuter.

Bild inifrån urinblåsa när
BOTOX® injiceras i muskellagret

Efter behandlingen
Direkt efter behandlingen kan man få mer besvär med urinläckage än före
behandlingen. Blod i urinen är inte ovanligt den första tiden.
För att få bra genomströmning av urinen och undvika att det blir koncentrerat är det bra om du kan dricka lite extra efteråt.
Om du inte sedan tidigare använder kateter och får svårt att kissa
ska du börja använda kateter (RIK) enligt de instruktioner du fått lärt dig
tidigare.
Effekten av behandlingen kommer vanligtvis efter 2-7 dagar och du bör
se en tydlig förbättring inom två veckor.
Ca två veckor efter behandlingen kommer du att ha kontakt med din
läkare eller sjuksköterska för uppföljning och kontroll att din blåsa töms
ordentligt.

Eventuella biverkningar

De vanligaste biverkningarna är urinvägsinfektion och smärta när man
kissar. Tecken på en urinvägsinfektion är en brännande känsla när du
kissar och feber, över 38°C.
Under den första tiden efter behandlingen kan du få svårt att kissa och
måste klara av att tappa dig själv genom självkateterisering (RIK) som
beskrevs tidigare.
För mer information om varningar, försiktighet och biverkningar ber vi dig
att noga läsa igenom bipacksedeln som även finns på Fass.se. Du kan
naturligtvis också fråga din läkare eller sjuksköterska.

Mycket sällsynta men allvarliga biverkningar som
du ska känna till
Om du upplever något av följande ska du kontakta läkare och söka
vård omedelbart:

• Överdriven muskelsvaghet, svårigheter att andas, svälja eller tala, mat
eller vätska som oavsiktligt kommer ner i luftvägarna och
lunginflammation.
• Nässelutslag, svullnad inklusive svullnad i ansikte eller hals, väsande
andning, svimningskänsla och andningssvårigheter.

Vanliga frågor om BOTOX®
Vilket resultat kan jag förvänta
mig?
Du bör se en förbättring inom 2
veckor efter behandlingen. De
flesta patienter med neurogen
överaktiv blåsa kan förväntas
få en minskad känsla/behov av
att plötsligt behöva kissa, en
minskning av urinläckage eller helt
stoppat läckage, en ökad mängd
urin som kan hållas i blåsan innan
den behöver tömmas.
Hur länge har BOTOX® effekt?
Effekten av en behandling med
BOTOX® sitter i olika länge,
vanligen 6-9 månader. Behandling
måste därför i de flesta fall
upprepas 1-2 gånger per år.

Kommer jag att behöva använda
kateter resten av mitt liv?
Har du inte behövt använda kateter
före behandlingen men är i behov
av detta direkt efter behandlingen,
så kan du förvänta dig att din
blåsfunktion kommer tillbaka efter
en kortare period.
Hur påverkas min kropp av
BOTOX®?
BOTOX® injiceras lokalt i blåsan
och i mycket små doser, därför är
risken för att BOTOX® ska sprida
sig i andra delar av kroppen
mycket liten. Dessutom försvinner
effekten av BOTOX® från kroppen
helt och hållet efter ett antal
månader om du inte upprepar
behandlingen.
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