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INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA S VÝKONEM
Aplikace botulotoxinu
Vážená paní, vážený pane,
na základě provedených vyšetření Vám byla doporučena aplikace botulotoxinu.

1. Důvod a cíl výkonu
Botulotoxin je specifický enzym, který působí snížení svalového napětí event. svalové síly. Podává se
do postižených svalů s cílem zmírnit nepotlačitelné stahy a napětí svalů.
2. Povaha a následky výkonu
Botulotoxin se aplikuje do postižených svalů injekcí.
Botulotoxin normálně působí po dobu 3 až 4 měsíců, dokud nervové zakončení nevytvoří nové signální
spojení se svaly. Po této době se musí aplikace pravidelně opakovat
3. Rizika výkonu obecně
Nežádoucí účinky se obvykle objeví během několika prvních dnů po injekci a trvají asi dva dny.
Očekává se, že účinná látka oslabí svaly, do kterých byla aplikována. Stejně jako po podání jiných
injekcí můžete pociťovat bolest, nebo se v místě vpichu mohou vytvořit podkožní hematomy (modřiny).
Vyšší dávka může způsobit slabost i jiných svalů, do kterých nebyla injekce podána, a může se objevit
horečka nebo příznaky podobné chřipce.
Nejčastější nežádoucí účinky po injekci do oblasti obličeje:
Pokles horního víčka, mírný zánět rohovky, obtížné úplné zavření oka, nadbytek slz z podráždění, pocit
suchých očí a citlivost na světlo, zánět povrchu oka, everse (převrácení vně), inverse (převrácení
dovnitř) očních víček, dvojité vidění a jiné poruchy vidění, otok očních víček, vřed na povrchu oka,
zvýšení nitroočního tlaku (glaukom), podlitina v měkké tkáni
Nejčastější nežádoucí účinky po injekci do oblasti na krku:
Obtíže při polykání, bolest v místě vpichu, slabost v oblasti krku, chřipkové příznaky, celkový pocit
nevolnosti, sucho v ústech, bolest hlavy, ztuhlost, rýma a infekce horních cest dýchacích, dušnost,
dvojité vidění, horečka, pokles očního víčka, změny hlasu
Nejčastější nežádoucí účinky po injekci u dětí s dětskou mozkovou obrnou:
Virové infekce a infekce ucha, svalová slabost, močová inkontinence (neschopnost udržet moč), pocit
ospalosti, poruchy chůze, malátnost, vyrážka, brnění
Nejčastější nežádoucí účinky po injekci u pacienta po cévní mozkové příhodě:
Podlitina v místě injekce, krvácení, pálení, bolest končetiny, svalová slabost, zvýšení svalového napětí,
snížená citlivost, bolest kloubů, slabost, bolest, zánět tíhového váčku (bursitida), zánět kůže
(dermatitida), bolest hlavy, reakce přecitlivělosti v místě injekce, malátnost, nevolnost – pocit na
zvracení, mravenčení – brnění, pokles krevního tlaku při vstávání do vzpřímené polohy, svědění kůže,
vyrážka, porucha koordinace, ztráta paměti, mravenčení okolo úst, deprese, nespavost, otoky končetin,
závrať.
Velmi vzácnou komplikací může být i alergická reakce na podanou látku s celkovými projevy, která
může v krajním případě až ohrozit pacienta na životě.
4. Režimová opatření po zákroku
Žádná speciální opatření po zákroku nutná nejsou, je možno ihned pokračovat v rozcvičování
postižených svalů
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Souhlas nemocného s výkonem:
Prohlašuji, že jsem byl lékařem úplně a srozumitelně poučen o povaze svého onemocnění a
plánovaném výkonu. Byl jsem poučen i o alternativách léčby a možných důsledcích v případě
neprovedení tohoto výkonu. Během poučení jsem měl možnost klást lékaři doplňující otázky, a pokud
tomu tak bylo, byly mi úplně a srozumitelně zodpovězeny. Jsem si vědom všech rizik i komplikací
spojených s tímto výkonem. Byl jsem poučen o tom, že mohu svůj souhlas s výkonem odvolat a také o
tom, že odvolání souhlasu není účinné, pokud již bylo započato provádění zdravotního výkonu, jehož
přerušení může způsobit vážné poškození zdraví nebo ohrožení života.
Poučení jsem rozuměl a s výkonem souhlasím.

Jméno a příjmení pacienta:…………………………………………………………………
Rodné číslo pacienta:……………………………………………………………………………….
V Jihlavě dne: ………………….

Podpis pacienta:……………………………………………
Podpis lékaře:………………………………………………
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