jakékoli onemocnění:
•
• alergie nebo přecitlivělost
•
• pocit únavy
• „chřipkové“ příznaky
•
•
• celkový pocit slabosti
• neuralgická amyotroﬁe (onemocnění zahrnující náhlou těžkou
svalů)

•
•
• změny hlasu
• polykací potíže
• dechové potíže
• zápal plic (aspirační pneumonie)

dotazy nebo obavy, poraďte se, prosím, se svým lékařem.

lékaři?

Existuje něco dalšího, co můžete udělat, abyste
vyrovnat?

Svépomocná opatření, jako relaxační techniky, homeopatie,
pozitivní přístup. Případné pacientské sdružení Vám může pomoci

botulotoxinem pro jiná onemocnění než blefarospasmus.

účinků?
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)

Pro více informací kontaktujte prosím svého lékaře

BLEFAROSPASMUS

Odpovědi
na Vaše otázky

Co je blefarospasmus?

Blefarospasmus je forma fokální
(lokalizované) dystonie. Dystonie
je typ neobvyklého pohybu, který
nervových (neurologických) problémů.
Blefarospasmus postihuje svaly kolem
• nekontrolovaně mrkat
• cítit, jakoby byla Vaše víčka násilím zavřena, že je můžete otevřít

Co způsobuje blafarospasmus?

Jsou vysílány falešné signály, takže se stahují špatné svaly.

Budete blefarospasmem trpět navždy?

Blefarospasmus se může zhoršovat. Můžete více mrkat, nastoupí
se potíže mohou bez zjevné příčiny upravit nebo zcela vymizet.

těla?
Koho postihuje blefarospasmus?

Jak se blefarospasmus projevuje?
zaznamenat:
• podráždění očí nebo oční dyskomfort
•
• častěji mrkáte
Závažnost těchto známek onemocnění se může během dne nebo

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

Je možné blefarospasmus vyléčit?
léčby. Tyto mohou pomoci dostat Váš problém pod kontrolu.

Hlavní léčebné možnosti jsou:
Můžete zaznamenat zhoršení Vašeho onemocnění, jestliže:
• léky, například injekce botulotoxinu. Přibližně třem čtvrtinám
• jste unaven(a)
•
• čtete
• léky, které užíváte ústy, například „anticholinergika“
•
• operace
•
• vykonáváte tělesnou činnost, například při chůzi.
Protože známky Vašeho onemocnění mohou kolísat, bývá někdy pro
Vašeho praktického lékaře obtížné toto onemocnění diagnostikovat.

druhu bakterií. Je vysoce čištěný.
•
• Malé množství se vpravuje pomocí injekce přímo pod kůži
• Potlačuje nervové signály, které způsobují stahování svalů.

účinkovat?

Jak dlouho trvá účinek botulotoxinu?

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

„anticholinergika“. Tyto léky blokují nervové signály. Tyto léky je
nežádoucími účinky.

Kdy se používá operace?

Existuje řada chirurgických zákroků, které mohou přinést lidem
úlevu. Některé operace však mohou změnit podobu Vašeho

Jaké jsou možné nežádoucí účinky botulotoxinu?
• pokles horního očního víčka
• dvojité vidění
• další zrakové poruchy
• slabost obličejových svalů
• otok (edém) očního víčka
• suchost očí
• slzení
• ochrnutí obličejového nervu (slabost svalů obličeje)
• oftalmoplegie (slabost okohybných svalů)
• vchlípení očního víčka

