VÄHENNÄ
SPASTISUUTTA

PARANNA
ELÄMÄÄSI

ITB TherapySM* on aivohalvauksen
jälkeisen spastisuuden toimivaksi
todettu hoit3,14,16

SynchroMed™ II
-lääkeinfuusiopumppu

*ITB TherapySM = intratekaalinen baklofeenihoito
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Viitteet

VUOSITTAIN
15 MILJOONAA
IHMISTÄ
MAAILMASSA
SAA
AIVOHALVAUKSEN
Heistä 5 miljoonaa vammautuu pysyvästi,1 mikä
muuttaa heidän loppuelämänsä.
Keskeisten elintoimintojen varmistamisen jälkeen useimmille
aivohalvauspotilaille järjestetään laajamittaista neurologista ja
neuropsykologista kuntoutusta, johon sisältyy

▪ heikentyneiden motoristen taitojen ja tasapainon hoitoa
▪ nielemis- ja hengitysvaikeuksien hoitoa

▪ päivittäisen elämän toimien harjoittelua

▪ kognitiivisten puutosten ja häiriökäytöksen hoidon
erikoiskäsitteet.

On tärkeää laatia yksilöllinen hoito-ohjelma, joka valmistelee potilaan
itsenäiseen tai avustettuun elämään laitoskuntoutuksen jälkeen.Tämä
tarkoittaa jatkuvan avohoidon ja hoitajan järjestämistä potilaalle sekä
kuntoutuksen onnistumisen mittaamista ja dokumentointia.

JOPA 13 %:LLE
AIVOHALVAUSPOTILAISTA
kehittyy invalidisoivaa spastisuutta2
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MITÄ
INVALIDISOIVA
SPASTISUUS ON?
Spastisuutta aiheuttaa epätasapaino
keskushermostosta (aivojen ja
selkäytimen) lihaksiin kulkevissa
signaaleissa.
Spastisuutta aiheuttaa epätasapaino keskushermostosta
(aivojen ja selkäytimen) lihaksiin kulkevissa signaaleissa.
Lihakset ovat kireät ja jäykät, mikä tekee liikkumisesta
vaikeaa tai hallitsematonta. Lisäksi kivuliaat
lihaskouristukset haittaavat päivittäisiä toimia.

JALAT

KÄSIVARRET

Yleensä tämä vaikuttaa käsivarsiin ja jalkoihin pääasiassa kehon
jommallakummalla puolella. Tavallista on, että kyynärpää
on koukussa ja käsivarsi painautuu rintaa vasten ranne
taittuneena. Jalka on jäykkä ja jalkaterä kääntyy sisäänpäin
(talipes equinus, pystyjalka), mikä vaikeuttaa kävelyä.
RANTEET
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JALKATERÄT

SPASTISUUS
KUORMITTAA POTILAITA
JA HOITAJIA
AIVOHALVAUSPOTILAS, JOLLA ON SPASTISUUTTA VS. POTILAS,
JOLLA EI OLE
JOPA

18 %:N 35 %:N 44 %:LLA
HEIKKENEMÄ
POTILAAN
ELÄMÄNLAADUSSA5*

HEIKKENEMÄ
POTILAAN
TOIMINTAKYVYSSÄ6**

HOITAJISTA
DIAGNOSOIDAAN
MASENNUS TAI AHDISTUS7

Spastisuus ei ole pakollista.
Se on oire, jota voidaan hallita.
Aivohalvauksen jälkeinen spastisuus edellyttää erikoishoitoa, ja varhainen hoito voi vähentää
spastisuuden pahenemista tai vaikeutta. Jos odotat liian kauan, vaikea spastisuus voi johtaa
koukistumiin, joiden hoito vaatii leikkausta.
* Ilmoitettu potilaskyselyissä
** Arvioitu toimintatestillä (esim. pukeutuminen, vuoteesta tai pyörätuolista siirtyminen tai kävely)
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AIVOHALVAUKSEN
HOIDON AIKAJANA

17–43 %:lle potilaista kehittyy spastisuutta4
Aivohalvaus
1. PÄIVÄ

ENSIMMÄISET PÄIVÄT

Tehohoito

3 KUUKAUTTA

6 KUUKAUTTA

1,5 VUOTTA

Potilaan tarpeiden mukaan
määritetty kuntoutusvaihe

Spastisuus voi kehittyä aivohalvauksen jälkeen muutamasta
päivästä 1,5 vuoteen.4 Useimmat aivohalvauspotilaat
tunnistavat ensimmäiset oireet toisessa kädessä; oireet
leviävät usein koko kehonpuoliskolle. Valitettavasti ITBhoitoa vaikeaan spastisuuteen määrätään nykyään myöhään,
noin 5 vuoden kuluttua aivohalvauksesta.3

Intratekaalinen
baklofeenihoito
5 VUOTTA

HOITO
VAIHTOEHDOT
TAVANOMAISET
HOIDOT
Fysioterapia
Fysioterapialla, ergoterapialla ja
logopedialla aivot voidaan harjoittaa
oppimaan joitain kykyjä uudelleen.

Käytetään yksin tai tavanomaisten ja
kehittyneiden hoitojen lisänä.

KEHITTYNEET
HOIDOT
Injektiot
Neurolyyttisten aineiden (fenoli ja
alkoholi) injektoiminen. Spastisuutta
voidaan hoitaa myös botuliiniinjektioilla. Se on neurotoksiini, joka
häiritsee lihassupistumisprosessia
ja voi vähentää lihastonusta noin 3
kuukaudeksi.9
Käytetään tavallisesti fokaaliseen eli
vain yhdessä raajassa esiintyvään
spastisuuteen.

HOITOVAIHTOEHTOJA
VOI YHDISTELLÄ
PARHAAN MAHDOLLISEN
TULOKSEN
SAAVUTTAMISEKSI

Suun kautta otettava lääkitys
Suun kautta otettava lääkitys voi
vähentää spastisuuden aiheuttamaa
kuormitusta. Vaikean invalidisoivan
spastisuuden hoidossa suun kautta
otettavaa lääkitystä tulee käyttää
suurina annoksina, mistä voi aiheutua
sietämättömiä sivuvaikutuksia.
Käytetään, kunnes vaikutus
häviää tai ilmenee sietämättömiä
sivuvaikutuksia.8

Leikkaus
Leikkaustoimenpiteillä (esim. jänteen
pidentäminen tai siirto) voidaan hoitaa
spastisuuden heikentämiä lihaksia
tai koukistumia. Peruuttamattomia
spastisuuden hoitotoimenpiteitä ovat
esimerkiksi neurektomia, myelotomia ja
radikotomia.

Intratekaalinen baklofeenihoito
Jos spastisuus vaikuttaa useampaan
raajaan ja on jo kokeiltu muita
hoitovaihtoehtoja ilman tyydyttävää
tulosta tai sivuvaikutuksia on ilmennyt
liikaa, intratekaalinen baklofeenihoito
voi auttaa vähentämään spastisuuden
aiheuttamaa kuormitusta sekä
parantamaan toimintakykyä ja
elämänlaatua.14,16
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MITÄ ON
INTRATEKAALINEN
BAKLOFEENIHOITO?
INTRATEKAALINEN:

SUUN KAUTTA:

Lääkkeen kohdistettu
anto suoraan
selkäydinnesteeseen

Systeeminen
antotapa
verenkierron kautta

TEORIASTA KÄYTÄNTÖÖN

Antaa lääkkeen
nestemäisessä
muodossa suoraan
selkäydintä ympäröivään
nesteeseen.
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Edellyttää 100–1 000
kertaa pienempiä
annoksia; vähemmän
lääkettä kuin annettaessa
baklofeenia suun kautta10
(koska ei päädy verenkiertoon)

Aiheuttaa todennäköisesti
vähemmän tai
siedettävämpiä
sivuvaikutuksia verrattuna
suun kautta annettuun
baklofeeniinn11-12

KUINKA
INTRATEKAALINEN
BAKLOFEENIHOITO TOIMII?
Yksi ITB TherapySM -hoidon tärkeistä eduista on se, että sitä voi kokeilla
ennen pumpun implantoimista.
Vakiotestiannoksella (seulontatesti) määritetään, voisiko ITB
TherapySM sopia sinulle.
Pieni määrä nestemäistä lääkettä injektoidaan ruiskulla suoraan
selkäydintä ympäröivään nesteeseen.

Intratekaalinen
baklofeenihoito

Testiannos
1. PÄIVÄ

30 MIN –
1 TUNTI

4 TUNTIA

4–8 TUNTIA

1. PÄIVÄN LOPPU

Lihakset Enimmäisvaikutus Lääke poistuu
alkavat
ilmenee
vähitellen. Palaat
rentoutua
testiä edeltävälle
spastisuuden tasolle

SEURAAVA PÄIVÄ

SEURAAVAT PÄIVÄT

Testi voidaan
toistaa eri
annoksella

Pumpun
implantointi
spastisuuden
pitkäkestoista
hallintaa varten

Yli 9 potilasta 10:stä reagoi testiannokseen positiivisesti.11-15
Hoitotiimisi tarkkailee ja arvioi lääkkeen vaikutusta
sinulle huolellisesti. Jos sinä ja hoitotiimisi päätätte
ITB TherapySM -hoidon sopivan sinulle, ihosi alle
implantoidaan ohjelmoitava lääkeinfuusiojärjestelmä,
jolla spastisuusoireita hallitaan pitkäkestoisesti.
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MITÄ ETUJA
INTRATEKAALISESTA
BAKLOFEENIHOIDOSTA ON?
ITB TherapySM -hoidon
on osoitettu parantavan
aivohalvauspotilaiden
toimintakykyä
ja elämänlaatua
merkittävästi.14,16
POTILAAN TOIMINTAKYKY

PARANEE
MERKITTÄVÄSTI
POTILAAN ELÄMÄNLAATU

PARANEE
MERKITTÄVÄSTI

Yksilöllisistä hoitotavoitteista
keskusteleminen lääkärin kanssa on
hyvin tärkeää. Vaikeaan spastisuuteen ei
ole parannuskeinoa, mutta ITB TherapySM
voi auttaa:17
▪▪ olemaan itsenäisempi

▪▪ parantamaan kävelyä ilman apuvälineitä
▪▪ k ävelemään joutumatta lepäämään niin
usein
▪▪ siirtymistä vuoteen ja pyörätuolin välillä

▪▪ p
 arantamaan käsien liikkumista (esim. lasin
piteleminen turvallisesti)
▪▪ lisäämään riippumattomuutta
▪▪ helpottamaan pukeutumista

▪▪ v ähentämään spastisuuden aiheuttamaa
kipua
▪▪ v ähentämään kivuliaiden kouristusten
määrää

EI NEGATIIVISIA
VAIKUTUKSIA
RAAJOIHIN, JOISSA
SPASTISUUTTA EI OLE
ITB TherapySM parantaa spastisten
raajojen lihasvoimaa vaikuttamatta
muiden raajojen voimiin.14,16
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PATSYN
TARINA
Tämä potilaan kertomus kuvaa yksittäisen henkilön hoitovastekokemusta. Kokemus on aito, tyypillinen ja dokumentoitu. Yksittäisen
henkilön hoitovaste ei kuitenkaan anna mitään indikaatiota, suuntaviivaa, takeita tai takuita vasteista, joita muilla henkilöillä voi
hoitoon olla. Muut henkilöt voivat reagoida hoitoon eri tavalla. Esitetyt hoitovasteet voivat vaihdella ja vaihtelevat ja liittyvät
nimenomaisesti kyseessä olevaan yksittäiseen potilaaseen. Pyydä terveydenhuollon ammattilaiselta kattava luettelo eduista,
käyttöaiheista, varotoimista, kliinisistä tuloksista ja muista tärkeistä lääketieteellisistä tiedoista, jotka koskevat kyseessä olevaa
hoitoa tai tuotteita.

PATSYN TARINA
Eräänä aamuna vuonna 2004 Patsy heräsi kamalaan päänsärkyyn. Hän oli silloin lomalla PR-alan työstään. Iltapäivällä hän
nousi sohvalta ja lyyhistyi lattialle. Kun hän havaitsi, ettei voi hallita vasenta kättään tai jalkaansa, hänen ystävänsä soitti
hätänumeroon.

Patsy vietiin aivohalvausyksikköön, jossa määritettiin, että hänellä oli veritulpan aiheuttama massiivinen aivohalvaus. Tulpan
poiston vaatimassa leikkauksessa hänen aivojensa oikeasta otsalohkosta poistettiin kolmasosa. Verikokeet osoittivat
verenhyytymishäiriön.

VAIKEITA SIVUVAIKUTUKSIA
Aivohalvauksen jälkeen Patsy vietti yhdeksän viikkoa laitoskuntoutuksessa, johon sisältyi fysio-, toiminta- ja puheterapiaa.
”Terapia oli hyvää käytännön tasolla, mutta jouduin olemaan sairaalassa ja vajosin masennukseen”, Patsy muistelee. ”En kyennyt
ymmärtämään, miksi minulle kävi näin.”

Sitten seurasi kuuden kuukauden fysioterapeuttinen avohoitojakso. Patsyn veli muutti hänen luokseen, jotta hän pystyisi
asumaan kotonaan. ”Minulla oli kauheita nykimäkouristuksia, tärinää ja vapinaa vasemmassa jalkaterässäni ja vasen käsivarteni
koukistui rintaani vasten”, Patsy toteaa. Botox-injektiot toivat vain tilapäistä helpotusta, ja suun kautta otettu baklofeeni
aiheutti hänelle äärimmäistä väsymistä. ”En halunnut nousta ylös enkä tehdä mitään”, hän kertoo. ”Kipujen vuoksi käveleminen
oli vaikeaa.”

Patsyn kävelykyvyn heiketessä paluu itsenäiseen elämään vaarantui. Erään pahan kaatumisen jälkeen Patsyn fysioterapeutti
suositteli hänelle ja hoitavalle lääkärille ITB TherapySM -hoitoa. Patsy kertoi tästä tukiverkostolleen eli yhdeksälle sisarukselleen,
joihin hän viittaa “komiteana”. Kaikki kannustivat häntä kokeilemaan hoitoa.

PUMPUN IMPLANTOIMINEN
Patsylle tehtiin yksipäiväinen seulontatesti, jolla arvioitiin, tehoaisiko pitkäkestoinen ITB TherapySM hoito häneen. ”Vaikutus oli
välitön”, hän sanoo. ”Vasen käsivarteni suoristui ja kun kävelin, otin normaaleja päkiäaskeleita. Sain siitä niin paljon toivoa!”
Kuusi viikkoa myöhemmin Patsylle asennettiin pumppu. ”Sitten saatoin kävellä kivutta, eikä minulla enää ollut
nykimäkouristuksia. Se oli kuin unta.”

Patsy havaitsi nykimäkouristusten palaavan muutamaa kuukautta myöhemmin. ”En pystynyt liikuttamaan jalkaani; se
tuntui lyijynraskaalta, ja käsivarteni koukistui jälleen. Kutina oli hirveää.” Sairaalassa havaittiin, että katetrissa oli ilmennyt
toimintahäiriö, mistä Patsylle aiheutui baklofeenivieroitusoireita. Katetri vaihdettiin ja Patsyn oireet katosivat.
Tämä oli Patsyn ainoa komplikaatio, mutta joillakin voi esiintyä leikkauskomplikaatioita ja/tai lääkkeen sivuvaikutuksia.
Baklofeenipumppuhoitoon liittyy riskejä. Lue sivuvaikutuksista lisää sivulta 14.

Kuusi vuotta myöhemmin Patsyn pumppu vaihdettiin (pumpun keskimääräinen käyttöikä on seitsemän vuotta). Hän käy
kolmen kuukauden välein lääkärillä, joka täyttää pumpun baklofeenillä.
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HAVAITSE OIREET
KESKUSTELE LÄÄKÄRIN
KANSSA

JOS HAVAITSET
SPASTISUUDEN
MERKKEJÄ
KESKUSTELE
LISÄHOIDOSTA
LÄÄKÄRIN KANSSA
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Lisätietoja aivohalvauksen jälkeisen
spastisuuden hoidosta saat osoitteesta
medtronic.eu/spasticity-expert-finder

INTRATEKAALINEN
BAKLOFEENIHOITO
OSANA ELÄMÄÄ
VUODESTA 1992 YLI
300 000 POTILAALLE
MAAILMASSA ON
IMPLANTOITU OHJELMOITAVA
LÄÄKEINFUUSIOJÄRJESTELMÄ*
Jotta saat täyden hyödyn ITB TherapySM -hoidosta, sinun on
ryhdyttävä seuraaviin varotoimiin:
Käy lääkärin luona pumpun täyttöä ja
hoitomääräyksen tarkistamista varten
varattuina aikoina.
Vaihdata pumppu viimeistään 7 vuoden
jälkeen.18 Pumppu antaa hälytyksen
90 päivää ennen pariston käyttöiän
päättymistä, joten sinulla on tarpeeksi
aikaa lääkärikäynnin varaamiseen.
Sinulle voidaan turvallisesti tehdä
erilaisia lääkärintutkimuksia, kuten
magneettikuvauksia, kunhan kerrot
pumpusta hoitotiimille**.
*
**

Ilmoita hoitotiimillesi, jos
spastisuudessasi tapahtuu äkillisiä
muutoksia, jotka voivat johtua liian
suuresta tai pienestä infuusiosta.
Mitään erityisiä matkustusrajoituksia ei
ole. Lentäminen ei vaikuta pumppuun
eikä ITB TherapySM -hoidon antamiseen.
Pumppu on suunniteltu mahdollistamaan
yleisimpien kodinkoneiden, kuten
mikroaaltouunien, televisioiden, radioiden
ja matkapuhelinten, turvallinen käyttö.

Medtronicin tiedot arkistossa

Medtronic, SYNCHROMED™ II 8637 -infuusiojärjestelmä, potilasopas

SynchroMed™ II
-infuusiojärjestelmä
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INTRATEKAALISEN
BAKLOFEENIHOIDON
MAHDOLLISET SIVUVAIKUTUKSET
ITB TherapySM -hoidon tavallisimmat
sivuvaikutukset liittyvät itse lääkkeeseen.

Sivuvaikutukset voidaan minimoida säätämällä
lääkkeenantoasetuksia.
Lisäksi pumppu voidaan poistaa, jolloin
alkuperäinen spastisuus palaa.

LÄÄKE
Lihasheikkous, hypotonia, virtsaumpi, kaatuilu,
uneliaisuus ja huimaus.

TOIMENPIDE JA JÄRJESTELMÄ
Mahdollisiin leikkauskomplikaatioihin lukeutuvat
päänsärky, kallonsisäinen hypotensio,
selkäydinnestevuoto, implantointikohdan
infektio.3,14
Kun pumppu ja katetri on implantoitu, voi ilmetä
laitekomplikaatioita (esim. laitteen siirtyminen,
katetrin tukkeutuminen), jotka vaativat
leikkausta.*
* Lue kattava luettelo haittatapahtumista lääketuotteen
potilastietolehtisestä. Jos havaitset sivuvaikutuksia, keskustele
lääkärin tai apteekkihenkilöstön kanssa. Näihin lukeutuvat muutkin
kuin tässä esitteessä luetellut sivuvaikutukset. Voit ilmoittaa
sivuvaikutuksista myös suoraan kansallisen raportointijärjestelmän
kautta.
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Huomaa!
Katso tarkemmat käyttöohjeet, käyttöaiheet, vasta-aiheet, varotoimet, varoitukset ja mahdolliset haittatapahtumat
laitteen käyttöoppaasta. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä paikalliseen Medtronic-edustajaan ja/tai käymällä
Medtronic-yhtiön sivustolla osoitteessa www.medtronic.com.

Medtronic International
Trading Sàrl.
Route du Molliau 31
Case postale
1131 Tolochenaz
Sveitsi
Puhelin: +41 (0) 21 802 70 00
Faksi: +41 (0) 21 802 79 00

Medtronic Limited
Building 9
Croxley Park
Hatters Lane
Watford, Hertfordshire
WD18 8WW
Puhelin: +44 (0) 1923 212213
Faksi: +44 (0) 1923 241004

medtronic.eu

medtronic.co.uk

Medtronic Ireland Limited
Ground Floor
Block 3090-3094
Citywest Business Campus
Co Dublin D24 XN47
Irlanti
Puhelin: +353(0)1 511 1400
Faksi: +353(0)1 807 7220

medtronic.ie

UC201811375 FI © 2018
Medtronic. Kaikki oikeudet pidätetään.

