
Pro více informací kontaktujte prosím svého lékaře

Existuje něco dalšího, co můžete udělat, abyste 

vyrovnat?
Některým lidem zřejmě pomáhají svépomocná opatření, jako 

forem dystonie je důležitý pozitivní přístup. Poznávání tortikolis 

lépe pochopit Vaše potřeby.

•  neuralgická amyotrofie (onemocnění zahrnující náhlou těžkou 

svalů)
•  
•  
•  polykací potíže
•  dechové potíže.

botulotoxinem pro jiná onemocnění, než je spastická
tortikolis.

účinků?

by tyto nežádoucí účinky mohly být závažné nebo dokonce 
smrtelné. Pokud Váš ošetřující lékař není dostupný, vyhledejte 
lékařskou službu první pomoci.

Komu hrozí největší riziko závažných 
nežádoucích účinků?

•  již trpí polykacími potížemi
•  již trpí dýchacími potížemi
•  již trpí nervovými nebo svalovými potížemi
•  užívají léky, které mohou zvyšovat účinek botulotoxinu.

Informujte svého lékaře, pokud trpíte nebo pokud jste trpěl(a) 

nebo pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy, promluvte prosím 
se svým lékařem.

lékaři?

SPASTICKÁ 
TORTIKOLIS

Odpovědi
na Vaše otázky



Co je spastická tortikolis?
Spastická tortikolis se také nazývá 
„dystonie šíje“. Tento typ onemocnění 
je fokální (lokalizovanou) dystonií. 
Dystonie je formou neobvyklého 
pohybu, který nemůžete ovládat. 

dystonie“ onemocnění postihuje určitou část Vašeho těla. 

Spastická tortikolis postihuje svaly Vaší šíje, takže:
•  
•  
(anterokolis) nebo vzad (retrokolis).

Všechny tyto formy se často nazývají prostě „tortikolis“. Tortikolis se 
označuje jako „spastická“, protože máte svalový spasmus, jehož síla 

třes.

Koho postihuje tortikolis?

Jaké jsou známky tortikolis?

zaznamenat, že se Vám otáčí hlava při řeči, chůzi, řízení nebo
když se pokoušíte psát. Můžete také pociťovat určitý třes (zvaný 

Co způsobuje tortikolis?

signály, takže se stahují špatné svaly. Způsobuje to neobvyklé 
pohyby Vašeho krku, které nemůžete ovládat.

Jak dlouho trvá účinek botulotoxinu?
Účinek je pokaždé dočasný
•  Obvykle trvá asi 3 měsíce.
•  Je potřebná léčba opakovanými injekcemi.
Je velmi důležité, aby léčba nebyla opakována častěji, 
než doporučuje výrobce.

„anticholinergika“, „benzodiazepiny“ nebo karbamazepin. Tyto
léky mohou:
•  
•  
Tyto léky je bohužel zapotřebí užívat dlouhodobě, bývají často 

než botulotoxin.

Kdy se používá operace?

ostatní možnosti léčby selhaly.

Jaké jsou možné nežádoucí účinky botulotoxinu?

tortikolis:
•  
•  
•  slabost svalů krku
•  dvojité nebo rozmazané vidění
•  slabost obličejových svalů
•  
•  bolesti hlavy
•  

jakékoli onemocnění:
•  
•  alergie nebo přecitlivělost
•  
•  pocit únavy
•  „chřipkové“ příznaky
•  celkový pocit slabosti

Budete tortikolis trpět navždy?
Tortikolis se může zhoršovat během několika roků, než se ustálí. 

může se to stát. Obvykle postihuje svaly Vašeho krku. Někteří lidé 
však mohou také trpět abnormálním mrkáním (blefarospasmem) 
nebo jinými formami fokální dystonie, například „písařskou křečí“ 
ruky nebo spasmem hlasivek (laryngeální dystonií).

Co bych měl(a) dělat, pokud si myslím, že trpím 
tortikolis?
Pokud si myslíte, že trpíte tortikolis, sdělte to svému praktickému 

Je možné tortikolis vyléčit?

Tyto mohou pomoci dostat Váš problém pod kontrolu.

Hlavní léčebné možnosti jsou:
•  léky, například injekce botulotoxinu.
•  léky, které užíváte ústy, například karbamazepin
•  

druhu bakterií. Je vysoce čištěný.
•  
•  

•  Potlačuje nervové signály, které způsobují stahování svalů.
•  

účinkovat?
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