Existuje něco dalšího, co můžete udělat, abyste
vyrovnat?

Svépomocná opatření, jako relaxační techniky, homeopatie,

příznaky. Případné pacientské sdružení Vám může pomoci dostat

Pro více informací kontaktujte prosím svého lékaře

SPASTICITA PAŽÍ
DOSPĚLÝCH PO

CÉVNÍ MOZKOVÉ
PŘÍHODĚ

Odpovědi
na Vaše otázky

Co je spasticita?

Spasticita je porucha nervového
jsou neustále staženy. Tyto svaly jsou
způsobuje to potíže s:
•
• dalšími pohyby paží, dolních končetin nebo těla při běžném životě.

Jaké jsou hlavní projevy spasticity?

Spasticita může postihovat jakýkoli sval nebo svalovou skupinu.
Může být provázena následujícími známkami:
• svaly ztuhnou (takzvaná „hypertonie“)
• řada krátkých svalových stahů (takzvaný „klonus“)
•
• svalové spasmy
• křížení Vašich dolních končetin, které nemůžete ovládnout
(takzvané „scissoring“)
• ﬁxované nehybné klouby.
•
• se současnou kontrakcí svalů, které mají protichůdné působení
(takzvané „ko-kontrakce“)
•
(takzvaná „synkinéza“). Příkladem je ohnutí kolene vyvolávající

svalové spasmy, které nemůžete ovládat. Svaly někdy mohou být
smrštěné, zabraňuje to pohybům, které vyžadují vynaložení síly.
•
•

•
•

•

• celkový pocit slabosti
• neuralgická amyotroﬁe (onemocnění zahrnující náhlou těžkou

– fyzioterapii
– ergoterapii
odděleních.

svalů)
•
•
• polykací potíže
• dechové potíže.
botulotoxinem pro jiná onemocnění než je spasticita paží po
cévní mozkové příhodě.

druhu bakterií. Je vysoce čištěný.
•
•
svalů.
• Potlačuje nervové signály, které způsobují stahování svalů.

účinkovat?
Jak dlouho trvá účinek botulotoxinu?

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

Jaké jsou možné nežádoucí účinky botulotoxinu?
•
• slabost svalů paže
• polykací potíže
jakékoli onemocnění:
•
• alergie nebo přecitlivělost
•
• pocit únavy
• „chřipkové“ příznaky

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)

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

lékaři?

