Patientinformation

BOTOX® vid
behandling av
spasticitet i hand,
handled, fot
eller fotled
efter stroke.

Mina mål med BOTOX®behandlingen
Försök sätta dig in i vilka förväntningar du har av behandlingen utifrån
just dina förutsättningar. Sätt realistiska och för dig viktiga mål som t ex
ökad rörlighet, hygien, påklädning, äta, dricka eller minska smärta.
Egna anteckningar

Det är viktigt att du har ett nära samarbete med en sjukgymnast och/
eller arbetsterapeut som kan hjälpa dig med träningen och den fortsatta
behandlingen.
Min läkare:

Min sjuksköterska:

Telefon:

Telefon:

Min sjukgymnast/arbetsterapeut:

Telefon:

Behandling med BOTOX®
som stöd till sjukgymnastik
Din läkare har bedömt att sjukgymnastik och/eller arbetsterapi behöver
kompletteras med BOTOX®- injektioner för att behandla din spasticitet.
En förutsättning för ett lyckat resultat är att du följer upp behandlingen
med din sjukgymnast och att du tillsammans med din läkare sätter upp
realistiska mål utifrån dina förutsättningar.
I den här broschyren kan du bl a läsa om hur BOTOX® fungerar och vilket
resultat av behandlingen du kan förväntas få.
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 vår hemsida patientinfo.botox.se

Hjärnan är
musklernas chef
När din hand- eller fotled sätts i rörelse samarbetar olika skelettmuskler
i arm eller ben för att antingen dras samman eller slappna av. Det här är
inget du behöver fundera på, du behöver bara tänka på vilka rörelser du
vill göra med t ex dina fingrar eller tår, resten det vill säga vilka muskler
som behöver användas, sköter din kropp själv.
För att musklerna ska veta om de ska dras ihop eller slappna av behöver
de få instruktioner från din hjärna. Instruktionerna skickas ut som elektriska signaler till musklerna.

Visste du att ...
... det finns runt 640 skelettmuskler i människokroppen.

Elektriska signaler
från hjärnan

Vad är orsaken till
din spasticitet?
Spasticitet efter stroke är en vanlig komplikation, som drabbar mer än
var femte patient. Oftast utvecklas spasticiteten gradvis under de första
månaderna efter en stroke. För en del, som i ditt fall, orsakar spasticitten
rörelse- och funktionshinder.
Spasticitet efter stroke beror på att du fått en skada som stör hjärnans
kontroll över musklernas aktivitet. De elektriska signalerna blir överaktiva
och ”bombarderar” muskeln som leder till ökad spänning och förkortning
av den drabbade muskeln. Den ökade muskelaktiviteten och hjärnans
minskade muskelkontroll kallas spasticitet. Ju hastigare du sträcker din
led, desto högre motstånd bjuder den spastiska muskeln på.

Elektriska signaler
”bombarderar”
muskeln

Så här fungerar BOTOX®
BOTOX® är ett muskelavslappnande läkemedel som innehåller den aktiva
substansen botulinumtoxin typ A. När BOTOX® injiceras i den spastiska
muskeln dämpas överaktiviteten i muskeln och spasticiteten lindras.

Så här går det till i detalj

För att muskeln ska kunna dras ihop behövs ett ämne som kallas acetylkolin. Detta ämne finns lagrat i små behållare i nervtrådarnas ändar.
När hjärnan skickar instruktioner till muskeln att dra ihop sig flödar
acetylkolin från behållarna ut i muskeln.
BOTOX® verkar genom att förhindra utflödet av acetylkolin. Resultatet
blir att muskeln inte dras ihop, spasticiteten minskar. Man kan säga att
muskeln inte längre bryr sig om hjärnans signaler.

Utan BOTOX®

När de elektriska
signalerna når fram till
nervtrådarnas behlare,
strömmar acetylkolin
ut i muskeln som då
dras ihop.

Med BOTOX®

BOTOX® förhindrar att
acetylkolin kan flöda från
behållarna ut i muskeln.
Resultatet blir att muskeln
inte dras ihop.

BOTOX®
Nervsignal

Förstoring
av muskel
Injektionsnål

Acetylkolin

Detta är en
illustration över hur
BOTOX® verkar på
nervtrådarna

En behandling med BOTOX® utförs i de allra flesta fall på sjukhus och tar
ca 30 minuter.

Inför behandlingen

Tillsammans med din läkare och sjukgymnast diskuterar ni målsättning
med behandlingen. Vanligtvis handlar det om att:

öka funktionsförmågan t ex att
kunna öppna handen eller förbättra
rörligheten i fotleden.

minska smärtor och kramper
orsakade av spasticiteten.

förhindra muskelförkortning och
ledstelhet s k kontrakturer.

underlätta skötseln av hygienen.

underlätta användningen av
stödskenor och hjälpmedel.

BOTOX®-sprutans nålspets är kopplad till en EMG apparat som signalerar med ett sprakande ljud när nålen träffar den spastiska muskeln

Behandling med BOTOX®
För att din läkare ska veta var BOTOX®- injektionerna ska ges behöver de
muskler som ska behandlas identifieras. Detta kan antingen ske med en
så kallad EMG apparat som är kopplad till BOTOX®-sprutans nålspets,
eller genom att använda ultraljud för att se de enskilda musklerna. Med
EMG apparaten kan din läkare höra musklernas aktivitet eller stimulera
enskilda muskler elektriskt och därigenom se vilken muskel som aktiveras.
Ibland används en kombination av dessa metoder. Oftast krävs det flera
injektioner, ibland i samma och ofta i flera muskler. Nålsticken känns
ungefär som vid en blodprovstagning.

Den här patienten får behandling i
både hand- och fotled.

Här stimulerar läkaren med hjälp av
nålen en muskel som får tårna att
röra på sig.

Efter behandlingen
BOTOX® botar inte spasticiteten men underlättar fortsatt träning under
ledning av sjukgymnast och/eller arbetsterapeut. Därför är det viktigt att
du har en inbokad tid hos din sjukgymnast de närmaste dagarna/veckan
efter behandlingen. En mer intensiv träning med bl a muskeltöjningar
direkt efter BOTOX®-injektionerna kan förstärka och förlänga effekten.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan BOTOX® orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Eventuella biverkningar kommer oftast under
den första veckan efter behandlingen och sitter vanligtvis i endast en kort
tid, men kan kvarstå i flera månader och i sällsynta fall längre.
Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare) är:
Vid behandling av hand eller handled
Ökad muskelspänning, blåmärken och blödningar under huden som
ger röda fläckar, smärta i hand och fingrar, muskelsvaghet, smärta vid
injektionsstället, feber, influensaliknande symtom, blödning eller sveda på
injektionsstället.
Vid behandling av fot eller fotled
Hudutslag, ledvärk eller inflammation, stela eller ömma muskler, svullnad
av exempelvis händer och fötter.

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.
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.

Vanliga frågor om BOTOX®
När kommer effekten?
Effekten kommer vanligen successivt inom ett par veckor efter
behandlingen. Den behandlade
muskeln blir mindre spänd och
funktionen underlättas.
Hur länge har BOTOX® effekt?
Effekten brukar vara i minst 12
veckor, men detta kan variera
mellan olika individer och
behandlingstillfällen.

Finns det något jag inte får göra
efter behandlingen?
Nej, behandling med BOTOX®
innebär inga inskränkningar i det
dagliga livet, tvärtom är det en
fördel att vara lika eller mer aktiv än
före behandlingen.
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