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MECHANISMS OF SPASTICITY – WHAT IS  
NECESSARY TO KNOW IN AIM TO TREAT IT

Mauro Zampolini
Dept. of Rehabilitation, USL UMBRIA 2, Italy

Spasticity constitutes one of the main problems to address in rehabilitation of neu-
rological diseases. The most evident symptom of spasticity is the hypertonia but in 
rehabilitation we should have a more comprehensive approach aimed to obtain the 
best functioning of the person.

The spasticity is a part of the 1st motorneuron syndrome and is the result of abnormal 
intraspinal process and imbalanced descending regulation. The reticulospinal tracts 
play an important role because they facilitate the extensor, antigravity pattern of lower 
limbs. In normal condition the reticular facilitation is inhibited and controlled from the 
cortex but, as soon as the cortical tract is damaged, the uncontrolled reticulospinal 
neurons express an exaggerated antigravity pattern typical of post-stroke spasticity. 

Spasticity, then, is not characterised from a generalised hypertonia but is typical of 
specific muscle groups and it is expression of pathological synergies. 

Rehabilitation of spasticity aims to decrease the pathological synergies and look for 
the physiological ones. The generalize and local pharmacological treatment are aimed 
to help the functional recovery of physiological movement or modulate the use of 
spasticity in a functional way. Knowledge of pathophysiology of spasticity help to un-
derstand the different pattern of recovery between the corticospinal/cortico-reticular 
damage and the Brainstem. In the first case, the first recovery is trunk and proximal 
part of the limbs in the second the recovery start from the distal arm and the trunk 
control recovery is delayed or could not happen.
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OCENJEVANJE IN MERJENJE  
SPASTIČNOSTI

Dr. Tadeja Hernja Rumpf, dr. med., specialist FRM
UKC Maribor, Inštitut za fizikalno in rehabilitacijsko medicino

Obravnava spastičnosti je multidisciplinarni proces, ki vključuje oceno funkcijske 
okvare, postavljanje ciljev in oceno napredka. Za okvir ocenjevanja se priporoča 
mednarodna klasifikacija delovanja, zmanjšane zmožnosti in zdravja (MKF). Izbira 
najprimernejšega standardiziranega merskega instrumenta je odvisna od namena 
testiranja in postavljenih rehabilitacijskih ciljev. Namen ocenjevanja je vrednotenje 
izidov obravnave pri posameznem bolniku. Širši namen ocenjevanja zajema sprem-
ljanje bolnikovega stanja in dokazovanje učinkovitosti (fizio)terapevtskih postopkov, 
pa tudi finančnega učinka obravnave. 

Prispevek opisuje nekatere najpogosteje uporabljene ocenjevalne instrumente, ki jih 
priporočajo novejše smernice pri obravnavi spastičnosti. Razvrščeni so po razdelkih 
MKF. 

Ocenjevanje telesnih funkcij in zgradb: prilagojena Ashworthova lestvica (angl. 
Modified Ashworth Scale, MAS), Tardieujeva lestvica, vidna analogna lestvica 
(angl. Visual Analoque Scale, VAS) za oceno intenzivnosti bolečine – VAL-IB, za 
ocenjevanje funkcije sklepov (za merjenje obsega gibljivosti sklepov) se uporablja 
goniometrija, Fugl-Meyerjeva lestvica (angl. Fugl-Meyer Assessment, FMA). 

Ocenjevanje dejavnosti in sodelovanja: lestvica funkcijske neodvisnosti (angl. 
Functional Indipendence Measure, FIM), funkcijski test zgornjega uda (angl. Action 
Research Arm Test, ARAT) in lestvica doseganja ciljev (angl. Goal Attainment scaling, 
GAS). Izbira ocenjevalnega orodja naj temelji predvsem na namenu ocenjevanja, 
upoštevati pa je treba tudi način ocenjevanja.
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NEVROFIZIOLOŠKE METODE  
V DIAGNOSTIKI SPASTIČNOSTI

Dr. Dejan Georgiev, dr. med.
UKC Ljubljana, Nevrološka klinika

Spastičnost definiramo kot zvišan mišični tonus, ki je patofiziološko, skupaj z živah-
nimi miotatičnimi refleksi, povezan s hiperekscitabilnostjo refleksov raztezanja. Nas-
tane zaradi okvare zgornjega motoričnega nevrona. Spastičnost vidimo pri raznih 
nevroloških boleznih, denimo pri možganski kapi, multipli sklerozi, okvari hrbtenja-
če, bolezni motoričnega nevrona itd. Spastičnost povzroča zmanjšano funkcionalnost 
prizadetih mišičnih skupin, deformacije in bolečino. Eden glavnih elementov pri zdra-
vljenju spastičnosti je natančna ocena oz. kvantifikacija spastičnosti, saj tako lahko 
ocenjujemo učinkovitost metod zdravljenja spastičnosti. Ocena spastičnosti je lahko 
klinična, biomehanska ali elektrofiziološka (EF). 

Za elektrofiziološko oceno spastičnosti uporabljamo predvsem elektromiografijo 
(EMG), redkeje pa evocirane potenciale (EP). Pri EMG-oceni spastičnosti lahko upo-
rabimo EMG-odgovore na električno stimulacijo (Hoffmannov H-refleks, F-val), EMG-
-odgovore na mehansko stimulacijo (miotatočni kitni refleksi) ali EMG-odgovore pri 
aktivnem in pasivnem gibanju (refleksi raztezanja, Wartenbergov test nihanja). Za 
oceno spastičnosti z evociranimi potenciali uporabimo bodisi motorične (MEP, tran-
skranialna magnetna stimulacija – TMS) bodisi senzorične (SEP). 

Elektrofiziološke metode imajo zmerno senzitivnost in specifičnost pri oceni spastič-
nosti. Poleg tega je korelacija med elektrofiziološkimi in kliničnimi metodami ocene 
spastičnosti šibka. Razlog omejene zanesljivosti elektrofizioloških metod je zapletena 
mreža supraspinalne kontrole refleksnih krogov v hrbtenjači, ki vplivajo na amplitudo 
in latenco elektrofizioloških meritev. Zaradi tega je poleg klinične ocene/kvantifikacije 
spastičnosti pri uporabi elektrofizioloških metod priporočena kombinacija več elek-
trofizioloških metod za oceno spastičnosti.
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MEDIKAMENTNO ZDRAVLJENJE  
SPASTIČNOSTI

Mag. Klemen Grabljevec, dr. med., spec. fizikalne in rehabilitacijske medicine
Služba za zdravljenje spastičnosti, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije 
Soča

Nezdravljena spastičnost prizadene različna področja bolnikove aktivnosti: gibanje 
(hojo, vožnjo vozička) in presedanje na invalidski voziček, osnovne in zahtevne dnev-
ne aktivnosti (hranjenje, umivanje, oblačenje, obuvanje, uporabo stranišča), nego, ki 
jo izvajajo svojci (t. i. pasivne dnevne aktivnosti), izvajanje fizioterapije, nameščanje 
ortoz, pogosto pa tudi povzroča bolečino. Zato spastičnost omejuje bolnike pri sode-
lovanju v družbi, kar pomeni omejeno vključevanje v socialno okolje, skrb zase in za 
družinske člane (nakupovanje, gospodinjska opravila), omejuje medosebne odnose 
– vključno z intimnimi, otežuje izobraževanje in zaposlitev ter kakovostno preživljanje 
prostega časa.

Kadar z metodami fizikalne terapije in rehabilitacije ne moremo omiliti generalizirane 
spastičnosti, je utemeljeno začeti zdravljenje z oralnimi protispastičnimi zdravili, kar 
predstavlja prvo linijo medikamentnega zdravljenja. Druge možnosti medikamen-
tnega zdravljenja so invazivne in vključujejo injiciranje botulinskega toksina tipa A v 
posamezne ključne mišice – pri žariščni in segmentni razporeditvi spastičnosti ter z 
metodo podkožno vstavljene programabilne baklofenske črpalke za dovajanje bak-
lofena v intratekalni (subarahnoidni) prostor.

Indikacije za medikamentno zdravljenje spastičnosti (z oralnimi zdravili ali invazivni-
mi metodami) so izpolnjene, kadar generalizirana spastičnost pri otrocih in odraslih 
zaradi kronične okvare možganov ali hrbtenjače ovira gibanje, otežuje nego, zavira 
proces rehabilitacije, povzroča bolečine, moti spanje ali kakor koli predstavlja dejav-
nik za razvoj sekundarnih zapletov.

Injiciranje nevrotoksina botulina tipa A v spastične mišice je splošno sprejeta in klinič-
no uveljavljena metoda zdravljenja žariščne in segmentne spastičnosti. Pomembno 
je, da injiciranje botulina v spastično mišico samo po sebi ne prinaša terapevtskega 
učinka, ampak predstavlja le t. i. terapevtsko okno, ki omogoči boljši učinek fizikalne 
terapije, nevrofizioterapije in nameščanja ter redne uporabe ortoz. Zanesljivost in 
natančnost injiciranja je mnogo večja, če botulin injiciramo pod ultrazvočnim ali ele-
ktromiografskim nadzorom. 
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RAZLIČNI TERAPEVTSKI PRISTOPI V  
REHABILITACIJSKI OBRAVNAVI PO  
APLIKACIJI BOTULINSKEGA TOKSINA TIPA A

Asist. dr. Nataša Bizovičar, dr. med. 
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije Soča

Po podatkih iz smernic so srednje močna priporočila, da je za doseganje optimalnega 
učinka zdravljenja z botulinskim toksinom A (BTX-A) pomembno, da je zdravljenje del 
rehabilitacijskega programa, pri katerem sodeluje multidisciplinarni tim. 

Po zdravljenju z BTX-A v literaturi opisujejo uporabo različnih terapevtskih postopkov, 
ki bi lahko vplivali na zniževanje mišičnega tonusa, kot so raztezanje mišic, serijsko mav-
čenje, ortoze in opornice, terapija z elastičnim lepilnim trakom, terapija z omejevanjem,  
vibracijska terapija, terapija z udarnimi valovi, električna stimulacija, terapevtski ul-
trazvok itd. Poleg izboljšanja pasivne funkcije imajo ti rehabilitacijski terapevtski po-
stopki lahko tudi ugoden nevrofiziološki in biomehanski učinek na motnje gibanja 
zaradi spastičnosti. 

Po podatkih iz literature naj bi bilo mavčenje učinkovitejše od terapije z elastičnim 
lepilnim trakom, terapija z elastičnim lepilnim trakom pa učinkovitejša od mišičnega 
raztezanja za zmanjšanje spastičnosti, izboljšanje funkcije hoje in obsega gibljivosti 
po injiciranju z BTX-A. Terapija z udarnimi valovi ima večji učinek od električne sti-
mulacije na zmanjšanje spastičnosti, pogostnost krčev in bolečine. Do zdaj ni bilo 
narejenih veliko raziskav, ki bi proučevale učinkovitost kombinacije uporabe BTX-A 
in različnih terapevtskih postopkov. Raziskave so zelo raznolike, večinoma narejene z 
majhnim številom preiskovancev, brez točnih podatkov o najprimernejšem terapev-
tskem protokolu (npr. času za začetek terapij po injiciranju BTX-A, trajanju terapij, 
vrsti uporabljenega materiala itd.), razlikujejo se tudi tehnike injiciranja BTX-A. 

Dosedanje raziskave so se pri uporabi ocenjevalnih orodij osredotočale predvsem na 
oceno strukture in funkcije, redko pa na oceno dejavnosti in sodelovanja. V prihodnje 
bodo potrebne dodatne raziskave, ki bi pokazale primerne kombinacije terapevtskih 
postopkov za najboljši izid zdravljenja po injiciranju BTX-A. 
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UVOD V DELOVNOTERAPEVTSKI PRISTOP  
K BOLNIKU S SPASTIČNOSTJO

Mag. Jelka Janša, viš. del. ter.
UKC Ljubljana, Nevrološka klinika, Služba za nevrorehabilitacijo,  
Enota za delovno terapijo

Delovna terapija je sestavni del nevrorehabilitacijskih timov, ki obravnavajo nevro-
loške bolnike s posledično spastičnostjo. To so predvsem bolniki po preboleli mož-
ganski kapi, bolniki z multiplo sklerozo, travmatsko poškodbo glave, multisistemsko  
atrofijo in kortikobazalno degeneracijo. 

Delovni terapevti srečujejo omenjene skupine bolnikov, pri katerih se lahko razvije 
funkcionalno moteča spastičnost, v bolnišnicah, rehabilitacijskih ustanovah, domo-
vih za starejše občane in v osnovnem zdravstvu. Sodobni delovnoterapevtski pristop 
daje pomen klinični praksi, ki je usmerjena na bolnika (angl. client-centered practi-
ce) in organizirana po načelu »od zgoraj navzdol« (angl. top-down). Na ta način ima 
bolnik ali oseba, ki ga zastopa (svojci, strokovno osebje), možnost, da že na začetku 
delovnoterapevtskega procesa sam izpostavi osnovne ali širše dnevne aktivnosti, ki 
jih želi in/ali mora izvajati glede na potrebe trenutnega bivalnega okolja. Obenem pa 
ima težave z njihovim izvajanjem. Delovni terapevt v nadaljevanju oceni bolnikovo 
sposobnost za izvajanje izpostavljenih dnevnih aktivnosti in po potrebi opredeli okva-
re, ki sovpadajo s kakovostnim izvajanjem dnevnih aktivnosti. To so motnje na podro-
čju senzorike in motorike, slaba telesna vzdržljivost, slab nadzor v trupu, zanemar-
janje prizadete strani telesa, apraksije in drugo. Te okvare, ki spremljajo omenjene 
nevrološke bolezni, so pri posameznem bolniku redko edine in zaradi kompleksnosti 
vzpostavljajo razmere za razvoj spastičnosti ter s tem predstavljajo rehabilitacijski 
izziv za vse člane tima. 

V delovni terapiji smo zato v vseh fazah obravnave, od akutne do kronične, pozorni, 
da z vključevanjem v izvajanje smiselnih dnevnih aktivnosti skrbimo za to, da se spa-
stičnost ne razvija oziroma stopnjuje. Zato izvajamo različne preverjene terapevtske 
pristope na ravni okvare, dejavnosti in sodelovanja, s katerimi preprečujemo razvoj 
spastičnosti ali zmanjšujemo njeno pojavnost med izvajanjem aktivnosti. 
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DELOVNA TERAPIJA V ZGODNJEM OBDOBJU 
PO OKVARI OSREDNJEGA ŽIVČEVJA

Sanja Šušterič, dipl. del. ter., Simona Martić, dipl. del. ter.
UKC Ljubljana, Nevrološka klinika, Služba za nevrorehabilitacijo,  
Enota za delovno terapijo

Proces delovnoterapevtske obravnave je sestavljen iz ocenjevanja in postavljanja ci-
ljev, načrtovanja, izvedbe ter vrednotenja terapevtske obravnave. Cilji delovnotera-
pevtske obravnave so vezani na izvajanje smiselnih dnevnih aktivnosti in oblikovani 
skupaj z bolnikom po sistemu SMART. Terapevtska obravnava vključuje terapijo na 
ravni okvare in funkcije ter na ravni dejavnosti in sodelovanja. Terapija na ravni de-
javnosti poteka z učenjem spretnosti izvajanja in vključevanja kompenzacijskih tehnik 
za dosego funkcionalnega cilja. Bolnike in svojce poučimo o ključnih vsebinah delov-
noterapevtskega procesa.

Možganska kap (MK) je ena izmed najpogostejših okvar osrednjega živčevja in vodilni 
vzrok zmanjšane dejavnosti in sodelovanja v družbi. Zgodnja nevrorehabilitacija mo-
žganske kapi bistveno pripomore k izboljšanju uspešnosti izida zdravljenja.

Pri približno 30 % bolnikov, preživelih po možganski kapi, se razvije spastičnost, ki 
negativno vpliva na izvajanje dnevnih aktivnosti in kakovost življenja. Po podatkih 
literature se spastičnost pogosteje razvije v zgornjem udu. Delovni terapevt je po-
zoren na napovedne dejavnike za nastanek spastičnosti: na povišan mišični tonus, 
težjo stopnjo pareze, hemihipestezijo, nižjo oceno indeksa po Barthelovi. Sprožilci 
spastičnosti so različna telesna nelagodja, hitenje in stres.

Cilj postopkov delovne terapije za obvladovanje spastičnosti je zmanjševanje dejav-
nikov, ki bi lahko vplivali na njen razvoj. Delovni terapevt lahko med opazovanjem 
izvedbe aktivnosti opazi povišan mišični tonus oz. napovedne dejavnike za njegov ra-
zvoj. Poskrbeti je treba, da so bolniki nameščeni v pravilnih terapevtskih položajih ves 
dan (leže, sede, med izvajanjem aktivnosti). Bolnika je potrebno naučiti in opozarjati, 
da aktivnosti izvaja umirjeno. Nekatere delovnoterapevtske metode dokazano učin-
kujejo na aktivacijo nevroplastičnosti in uravnavanje mišičnega tonusa ter izboljšajo 
kakovost življenja. Zaradi posebnosti bolnišničnega okolja je izvajanje in načrtovanje 
procesa rehabilitacije zahtevno, pogosto prekinjeno in zahteva nenehno prilagajanje 
terapevtov.
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DELOVNA TERAPIJA V KRONIČNEM OBDOBJU 
PO OKVARI OSREDNJEGA ŽIVČEVJA

Klavdija Možina, dipl. del. ter., MSc
UKC Ljubljana, Nevrološka klinika, Služba za nevrorehabilitacijo,  
Enota za delovno terapijo

Bolnike s spastičnostjo v kroničnem obdobju po okvari centralnega živčevja (zaradi 
možganske kapi 30 %, multiple skleroze 80 %, travmatske poškodbe možganov 17–50 %) 
pogosto srečujemo v rehabilitacijskih in socialnih ustanovah ter v ambulantni dejav-
nosti zdravstvenih ustanov. 

Delovne terapevte zanima vpliv spastičnosti na bolnikovo izvajanje aktivnosti v  
bivalnem okolju. V procesu delovne terapije so cilji zastavljeni skupaj s posamezni-
kom ter usmerjeni na njegove potrebe in zmožnosti. Po navedbah iz literature se 
bolniki s spastičnostjo najpogosteje srečujejo s težavami na področju osebne higi-
ene, oblačenja in obračanja v postelji. Pri obravnavi bolnikov z multiplo sklerozo je 
potrebno biti pozoren na druge spremljajoče simptome, kot sta utrudljivost in bole-
čina. Poleg učenja izvajanja dnevnih aktivnosti se odločamo za preverjene metode, ki 
spodbujajo aktivnosti in lahko vplivajo na zniževanje mišičnega tonusa v spastičnem 
zgornjem udu: terapijo z ogledalom, robotsko podprto vadbo, opornice, terapijo z 
omejevanjem gibanja, navidezno resničnost in druge. 

Na ravni okvare spastičnost lahko povzroči sekundarne zaplete, kot so vnetje kože, 
nastanek kontraktur, omejitev gibljivosti in bolečina. Zdravljenje poteka medikamen-
tno in z rehabilitacijo. 

Spastičnost omejuje posameznikovo sodelovanje v okolju. Gre za omejitve vklju-
čevanja v družbo, prevzemanja starih vlog ali ustvarjanja novih. Težave nastopijo s  
psihičnega in telesnega vidika. Delovni terapevt s svetovanjem, po možnosti tudi ob 
sodelovanju svojcev, spodbuja bolnika pri določanju ciljev in načinu doseganja le-teh.

Spastičnost v zgornjem udu je za posameznika lahko velika omejitev v kakovosti živ-
ljenja. Kljub temu ostaja problematika v kroničnem obdobju bolnika pogosto prezrta, 
zato je v stroki pomembno zavedanje, prepoznava, predvsem pa poučevanje svojcev, 
skrbnikov in bolnikov samih o ukrepih za izboljševanje stanja. 
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PRIPOROČILA ZA DELOVNOTERAPEVTSKO 
OBRAVNAVO BOLNIKA S SPASTIČNOSTJO  

Mag. Jelka Janša, viš. del. ter. 
UKC Ljubljana, Nevrološka klinika, Služba za nevrorehabilitacijo,  
Enota za delovno terapijo

Spastičnost se lahko razvije pri bolnikih z okvaro zgornjega motoričnega nevrona.  
Pomembno je, da delovni terapevt v procesu nevrorehabilitacije prepozna, kdaj se 
začne pojavljati, ter da je v procesu izvajanja delovne terapije pozoren na splošno 
znane napovedne dejavnike za razvoj spastičnosti. V smislu obvladovanja razvoja 
spastičnosti in dolgoročnega spopadanja z njeno dinamiko je priporočljiva uporaba 
uveljavljenih terapevtskih pristopov. Delovni terapevt na ravni okvare izvaja prever-
jene terapevtske pristope in tehnike, vezane na nevrorehabilitacijo zgornjega uda. 
To so npr. ustrezni antispastični položaji bolnika, terapija z ogledali, z omejevanjem 
spodbujajoča terapija, uporaba robotskih naprav in druge računalniško podprte 
tehnologije, nevromišični taping, vizualizacija, transkranialna magnetna stimulacija, 
uporaba opornic. Zavedati se mora medikamentnih in kirurških možnosti, ki se upo-
rabljajo pri zdravljenju spastičnosti (generalizirane, žariščne). Na ravni dejavnosti se 
priporoča izvajanje smiselnih dnevnih aktivnosti z učenjem motoričnih in procesnih 
spretnosti, ustreznih kompenzacijskih tehnik, medicinski pripomočki in prilagoditve 
okolja. Na ravni sodelovanja delovni terapevt pomaga bolniku pri vključevanju v oko-
lje. 

Zaradi narave trajanja spastičnosti je smiselna kontinuirana in dolgoročna delovno-
terapevtska obravnava. Pogosto je omejena zaradi možnosti dostopa do rehabili-
tacije. Zato so pomembni novejši dokazi o pozitivni vlogi nevrorehabilitacije, ki jo  
izvaja bolnik sam (angl. self-directed practice). Na podlagi ustreznih navodil bolnik  
izvaja terapevtski program samostojno (v domačem okolju lahko tudi s pomočjo svoj-
cev). Delovni terapevt izvaja le redne evalvacije, ki potekajo kot srečanja v ambulanti 
ali po telekomunikacijskih napravah (Skype).

Pri delovnoterapevtski obravnavi bolnika s spastičnostjo bi želeli, da bi se obravnava, 
podprta z dokazi, nadgradila v prakso z vrednostjo (angl. value-based medicine), ki bi 
jo zaznal bolnik.
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KLINIČNI PRIMER BOLNIKA Z MOŽGANSKO 
KAPJO IN SPASTIČNOSTJO

Hana Hostak, dipl. fiziot., Tanja Škorjanc, dipl. fiziot., univ. dipl. org.,  
Armin Škulj, dipl. fiziot., Tina Štrumelj, dipl. fiziot.
UKC Ljubljana, Nevrološka klinika, Služba za nevrorehabilitacijo

Možganska kap je pomemben dejavnik pri nastanku trajne telesne in kognitivne ovi-
ranosti. Posledice možganske kapi povzročijo kompleksne težave na več področjih 
človekovega delovanja in vplivajo na okrevanje gibanja. Potek okrevanja bolnikov po 
možganski kapi je zelo raznolik in največkrat dolgotrajen proces. Znaki in simptomi, 
ki se kažejo kot izguba nekaterih možganskih funkcij, so različni, najpogostejše pa so 
spremembe ravni zavesti ter motnje senzoričnih, motoričnih, kognitivnih, zaznavnih in 
govornojezikovnih funkcij. Ena izmed motenj, ki pri bolnikih zelo vpliva na potek okre-
vanja in izid rehabilitacije, je spastičnost.

Spastičnost je posledica okvare ali bolezni centralnega živčevja na ravni možganov ali 
hrbtenjače. Opisujemo jo kot senzorično-motorični fenomen v okviru sindroma zgor-
njega motoričnega nevrona, za katerega so značilni hitrostno odvisni in čezmerno 
vzdražni tonični refleksi na nateg, kar klinično opazimo kot poudarjene tetivne reflekse.

Pri bolnikih po možganski kapi se spastičnost kaže z značilnim fleksijskim vzorcem na 
zgornjem udu (addukcija, notranja rotacija ramenskega sklepa, fleksija komolca, pro-
nacija podlakti, fleksija zapestja in prstov). Na spodnjem udu je pogostejši ekstenzijski 
vzorec (addukcija v kolku, ekstenzija kolena ter ekvinovarusni položaj stopala).  

Pri fizioterapevtski obravnavi spastičnosti se pri bolnikih v akutnem obdobju po  
možganski kapi odločamo za različne koncepte (Bobath, Proprioceptivna nevromusku-
larna facilitacija) in tehnike (terapevtski položaji, mehkotkivne tehnike z raztezanjem, 
terapija miofascialnih prožilnih točk, elektroterapija, termo- in krioterapija, uporaba 
nevromišičnega tapinga, proprioceptivna vadba, aktivne vaje za izboljšanje mišične 
moči in vzdržljivosti, vadba hoje …). Pomembno je, da je uravnavanje spastičnosti lahko  
uspešno le, če je reševanje tega problema multidisciplinarno in vključuje številne stro-
kovnjake (negovalno osebje, fizioterapevta, delovnega terapevta, logopeda, psihologa, 
zdravnika), pa tudi pacienta in njegovo družino ali skrbnika. 

V prispevku želimo predstaviti fizioterapevtski pristop in obravnavo pri bolnikih v aku-
tnem obdobju po možganski kapi s spastičnostjo. Predstavili bomo klinični primer 
33-letnega moškega z diagnozo: SAK obojestransko frontalno, temporalno in parie-
talno, hematocefalus, ishemična možganska kap v povirju desne srednje možganske 
arterije z levostransko hemiparezo in posledično spastičnostjo.

Strokovnih člankov o uspešnem uravnavanju spastičnosti s fizioterapevtskimi metodami 
je na voljo malo in so slabo podprti z raziskavami ter dokazi o učinkovitosti.
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FIZIOTERAPEVT IN SPASTIČNOST  
PRI BOLNIKU Z MULTIPLO SKLEROZO

Saša Alagić, dipl. fiziot., univ. dipl. org.
UKC Ljubljana, Nevrološka klinika, Služba za nevrorehabilitacijo

Multipla skleroza je kronična imunsko posredovana vnetna bolezen centralnega 
živčnega sistema z nepredvidljivim potekom in prognozo. Ženske zbolijo približ-
no dvakrat pogosteje kot moški. Multipla skleroza je tudi družbeni problem, saj je 
najpogostejši vzrok invalidnosti pri mladih ljudeh. Med številnimi simptomi mul-
tiple skleroze je spastičnost zelo pogosta, saj prizadene od 60 do 90 % bolnikov. 
Spastičnost pri bolnikih lahko poslabša kakovost življenja zaradi večje utrudljivosti, 
bolečine, anksioznosti, oteženega gibanja, slabše drže in večjega tveganja za padce. 
Dejavniki, kot so stres, urogenitalne okužbe ali bolečina, lahko spastičnost še do-
datno povečajo. 

Najpogostejši pristopi za njeno obvladovanje so izogibanje omenjenim dejavni-
kom, fizioterapija, uporaba zdravil in v skrajnem primeru operativni poseg. Glav-
ni cilji fizioterapije so: ohranjanje dolžine mišic oziroma preprečevanje nastanka 
kontraktur, sprememba mehanskih lastnosti mehkotkivnih struktur, spodbujanje 
plastičnosti živčevja in ohranjanje primerne ravni delovanja posameznika. Za njiho-
vo doseganje je potrebno izbrati primerne in učinkovite fizioterapevtske postopke. 
Za obvladovanje spastičnosti se v fizioterapiji najpogosteje uporabljajo terapevtska 
vadba, električna stimulacija, vadba s pomočjo robotskih naprav, terapija z vibra-
cijami in terapija z radialnimi udarnimi globinskimi valovi. Kljub temu, da dokazi 
raziskav niso na visoki ravni, najboljše učinke izkazujeta terapevtska vadba in hoja 
na tekočem traku s pomočjo robotskega sistema. 

Glede na to, da se pri obvladovanju spastičnosti fizioterapija pogosto kombinira z 
medikamentoznim zdravljenjem, je nujna dobra komunikacija med fizioterapevtom 
in zdravnikom. Zaradi nejasnih dokazov o učinkovitosti fizioterapevtskih postopkov 
za zniževanje spastičnosti so potrebne dodatne kakovostne raziskave, v katere je 
treba vključiti tudi strokovnjake iz klinične prakse. 

Ključne besede: multipla skleroza, spastičnost, fizioterapevtski postopki
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FIZIOTERAPEVTSKA OBRAVNAVA  
SPASTIČNOSTI PRI PACIENTIH Z  
OKVARO HRBTENJAČE

Janez Špoljar, mag. fiziot.
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije Soča

Spastičnost je ena od posledic okvare hrbtenjače, ki se pojavlja pri več kot treh četr-
tinah pacientov z okvaro hrbtenjače, odvisno od stopnje in višine nevrološke okvare. 
Pri pacientih z okvaro v vratnem delu hrbtenjače je pogostejša pri popolnih okvarah, 
pri pacientih z okvaro v prsnem delu hrbtenjače pa je pojavnost skoraj enaka ne gle-
de na stopnjo okvare. Znake spastičnosti sprožajo številni dražljaji, najpogostejši je 
refleks zaradi raztega, lahko tudi zgolj dotika. Nenadno povečanje mišičnega tonusa 
lahko povzročijo različne bolezni, poškodba, razjede zaradi pritiska in motena funk-
cija praznjenja sečnega mehurja in/ali črevesja. Pogosto jo spastičnost spremljajo 
bolečine, motnje spanja, skrajšave mehkotkivnih struktur in razjede zaradi pritiska. 

Fizioterapevtsko ocenjevanje spastičnosti pri pacientih z okvaro hrbtenjače je relativ-
no nezanesljivo, vprašljiva je tudi veljavnost uporabljenih merilnih orodij. Najpogo-
stejše standardizirano merilno orodje za ocenjevanje spastičnosti pri teh pacientih 
je modificirana Ashworthova lestvica. Fizioterapevtski postopki so znotraj multidisci-
plinarne obravnave spastičnosti nepogrešljivi in vključujejo številne pristope, kot so 
kinezioterapija, nevrofizioterapija, manualna terapija, elektroterapija, termoterapija, 
hidroterapija in najpogosteje kombinacije vseh naštetih. Najpogostejši postopki so 
individualne pasivne, aktivne in aktivno asistirane vaje za povečanje obsega giblji-
vosti, raztezne vaje, funkcijska vadba, pasivna in aktivna vadba pokončnega položaja, 
površinsko segrevanje, vadba hoje na tekočem traku, funkcionalna električna stimu-
lacija in površinska električna živčna stimulacija. 

Poleg omenjenih postopkov je zelo pomembno tudi pravilno nameščanje pacienta 
in njegovih udov v bolniško posteljo, nameščanje v pravilno sedenje in podaljšan pa-
sivni razteg k skrajšavi nagnjenih struktur ali že skrajšanih struktur. Klinične izkušnje, 
izkušnje pacientov in nekatere posamezne študije potrjujejo učinkovitost fiziotera-
pevtskih postopkov – vpliv na kratkoročno znižanje povišanega mišičnega tonusa in s 
tem olajšano vključevanje funkcijskih dejavnosti v rehabilitacijsko obravnavo. 
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Skrajšan povzetek glavnih značilnosti zdravila 
XEOMIN / nevrotoksin bakterije Clostridium botulinum tipa A (150 kD), brez beljakovin, ki tvorijo komplekse

Ime zdravila: XEOMIN 50 enot prašek za raztopino za injiciranje: Ena viala vsebuje 50 enot nevrotoksina bakterije Clostridium botulinum 
tipa A (150 kD), brez beljakovin, ki tvorijo komplekse. XEOMIN 100 enot prašek za raztopino za injiciranje: Ena viala vsebuje 100 enot 
nevrotoksina bakterije Clostridium botulinum tipa A (150 kD), brez beljakovin, ki tvorijo komplekse. XEOMIN 200 enot prašek za raztopino 
za injiciranje: Ena viala vsebuje 200 enot nevrotoksina bakterije Clostridium botulinum tipa A (150 kD), brez beljakovin, ki tvorijo 
komplekse Terapevtske indikacije: Za simptomatsko zdravljenje blefarospazma, cervikalne distonije, predvsem rotacijske oblike 
(spastični tortikolis), ter spastičnosti zgornjih udov pri odraslih. Odmerjanje in način uporabe: Zaradi različnih enot v preskusih za 
določanje jakosti se odmerki enot zdravila XEOMIN ne smejo zamenjati z odmerki drugih zdravil botulinskega toksina tipa A. Zdravilo 
XEOMIN smejo dajati samo ustrezno usposobljeni zdravniki s potrebnimi izkušnjami z uporabo botulinskega toksina tipa A. 
Rekonstituirano zdravilo XEOMIN je namenjeno intramuskularnemu injiciranju. Optimalni odmerek, pogostnost in število mest 
injiciranja v zdravljeni mišici mora zdravnik določiti za vsakega bolnika posebej. Odmerek je treba titrirati. Po rekonstituciji se lahko 
zdravilo XEOMIN uporabi samo za eno injiciranje in samo pri enem bolniku. Blefarospazem: Začetni priporočeni odmerek je 1,25 do 2,5 
enot na mesto injiciranja. Začetni odmerek ne sme preseči 25 enot na oko. Skupni odmerek ne sme preseči 100 enot vsakih 12 tednov. 
Razmik med posameznimi zdravljenji je treba določiti na osnovi dejanskih kliničnih potreb posameznega bolnika. Mediana časa 
opažanja pojava prvega učinka je štiri dni po injiciranju. Učinek zdravljenja z zdravilom XEOMIN na splošno traja 3–4 mesece, lahko pa 
tudi bistveno manj ali dlje. Zdravljenje se po potrebi lahko ponovi. Ob ponovnem zdravljenju se lahko odmerek poveča do dvakrat, če je 
ocenjeno, da odziv na prvo zdravljenje ni zadosten. Vendar je videti, da ni dodatne koristi od injiciranja več kot 5,0 enot na mesto. Po 
rekonstituciji se raztopina zdravila XEOMIN injicira z ustrezno sterilno iglo (npr. velikosti 27-30 G/ 0,30-0,40 mm premera/12,5 mm 
dolžine). Elektromiografsko vodenje ni nujno. Priporočena prostornina injiciranega zdravila je približno 0,05 do 0,1 ml. Zdravilo XEOMIN 
se injicira v sredinsko in stransko očesno krožno mišico zgornje veke ter stransko očesno krožno mišico spodnje veke. Če spazmi ovirajo 
vid, se zdravilo lahko injicira v dodatna mesta v območju obrvi, stranske očesne krožne mišice in v zgornji predel obraza. Spastični 
tortikolis: Pri obravnavanju spastičnega tortikolisa je treba odmerjanje zdravila XEOMIN prilagoditi posameznemu bolniku, glede na 
položaj njegove glave in vratu, mesto morebitne bolečine, mišično hipertrofijo, telesno maso in odziv na injiciranje. Pri prvem 
zdravljenju se lahko injicira največ 200 enot, pri nadaljnjih zdravljenjih pa se odmerek prilagaja glede na odziv bolnika. Skupni odmerek 
pri katerem koli posameznem zdravljenju naj ne bo večji od 300 enot. Na enem mestu injiciranja se ne sme dati odmerka, večjega od 50 
enot. Mediana opažanja pojava prvega učinka je sedem dni po injiciranju. Učinek zdravljenja z zdravilom XEOMIN na splošno traja 3–4 
mesece, lahko pa tudi bistveno manj ali dlje. Razmiki med posameznimi zdravljenji, ki bi bili krajši od 10 tednov, niso priporočljivi. 
Razmik med posameznimi zdravljenji je treba določiti na osnovi dejanskih kliničnih potreb posameznega bolnika. Za injiciranje v 
površinske mišice se uporablja ustrezna sterilna igla (npr. velikosti 25-30 G/ 0,30-0,50 mm premera/37 dolžine), za injiciranje v globlje 
mišice pa se lahko uporabi npr.igla velikosti 22 G/ 0,70 mm. Priporočena prostornina injiciranega zdravila je približno 0,1 do 0,5 ml na 
mesto injiciranja. Pri obravnavanju spastičnega tortikolisa se zdravilo XEOMIN injicira v mišico obračalko glave, mišico dvigalko lopatice, 
mišico dvigalko reber, jermenasto mišico glave, in/ali trapezasto mišico/mišice. Seznam ni dokončen, saj je lahko vpletena katera koli 
mišica, odgovorna za nadzor položaja glave, in zato potrebuje zdravljenje. Če se pri izolaciji posameznih mišic pojavijo težave, je treba 
injiciranje opraviti z uporabo tehnik kot je elektromiografsko vodenjem ali ultrazvok. Pri izbiri ustreznega odmerka je treba upoštevati 
dejavnike, kot sta mišična masa in stopnja hipertrofije ali atrofije. Injiciranje na več mestih omogoča zdravilu XEOMIN enakomernejše 
pokritje oživčenih območij distoničnih mišic, zlasti pa je uporabno pri večjih mišicah. Optimalno število mest injiciranja je odvisno od 
velikosti mišice, ki jo želite kemijsko denervirati. Injiciranja v mišico obračalko glave se ne sme opraviti bilateralno, saj je tveganje za 
pojav neželenih učinkov (zlasti disfagije) pri bilateralnem injiciranju ali pri odmerkih, večjih od 100 e., v to mišico, večje. Spastičnost 
zgornjih udov: Odmerek in število mest injiciranja je treba natančno prilagoditi posameznemu bolniku, glede na velikost, število in 
položaj vključenih mišic, stopnjo spastičnosti in prisotnost lokalne mišične šibkosti. Bolniki so poročali, da so začetek delovanja zdravila 
opazili 4 dni po začetku zdravljenja. Največji učinek v obliki izboljšane napetosti mišic so opazili v štirih tednih. Na splošno so učinki 
zdravljenja trajali dvanajst tednov, lahko pa tudi bistveno manj ali dlje. Ponovno zdravljenje naj v splošnem ne sledi prej kot vsakih 12 
tednov. Rekonstituirano zdravilo XEOMIN se injicira z ustrezno sterilno iglo (npr. velikosti 26 G/ premera 0,45 mm/ dolžine 37 mm za 
injiciranje v površinske mišice in daljšo iglo, npr. velikosti 22 G/ premera 0,7 mm/ dolžine 75 mm za injiciranje, v globlje mišice). V primeru 
kakršnih koli težav pri izolaciji posameznih mišic je priporočljiva lokalizacija prizadetih mišic s tehnikami kot je elektromiografsko 
vodenje ali ultrazvok. Injiciranje na več mestih lahko pripomore, da ima zdravilo XEOMIN enakomernejši stik z oživčenimi območji mišic, 
zlasti pa je uporabno pri injiciranju v večje mišice. Vse indikacije: Če v enem mesecu od prvega injiciranja ni učinkov zdravljenja, je treba 
uvesti naslednje ukrepe: klinična potrditev učinka nevrotoksina na mišico, v katero je injiciran: npr. z elektromiografskim pregledom v 
specializirani ustanovi; analiza razlogov za odsotnost odziva, npr. slaba izolacija mišic, v katere naj bi zdravilo injicirali, premajhen 
odmerek, slaba tehnika injiciranja, fiksna kontraktura, prešibek antagonist, morebiten nastanek protiteles; ponovna ocena ustreznosti 
zdravljenja z botulinskim nevrotoksinom tipa A; če se med prvim zdravljenjem niso pojavili neželeni učinki, se lahko opravi naslednji 
cikel zdravljenja pod naslednjimi pogoji: 1) prilagoditev odmerka glede na analizo zadnje odsotnosti odziva, 2) lokalizacija prizadetih 
mišic s tehnikami kot so elektromiografsko vodenje, 3) upoštevanje priporočenega najmanjšega intervala med začetnim in ponovnim 
zdravljenjem. Pediatrična populacija: Varnost in učinkovitost zdravila XEOMIN pri otrocih in mladostnikih, starih od 0 do 17 let, še nista 
bili dokazani. Zdravilo XEOMIN zato ni priporočeno pri pediatrični populaciji, dokler novi podatki ne bodo na voljo. Kontraindikacije: 
Preobčutljivost na zdravilno učinkovino ali katero koli pomožno snov; splošne motnje mišične aktivnosti (npr. miastenija gravis, 
Lambert-Eatonov sindrom); okuženo ali vneto predvideno mesto injiciranja. Posebna opozorila in previdnostni ukrepi: Splošno: Pred 
dajanjem zdravila XEOMIN se mora zdravnik/zdravnica seznaniti z bolnikovo anatomijo in vsemi spremembami anatomije zaradi 
predhodnih kirurških posegov. Potrebno je paziti, da se zdravilo XEOMIN ne injicira v žilo. Za zdravljenje cervikalne distonije in 
spastičnosti je treba zdravilo XEOMIN injicirati previdno, kadar so mesta injiciranja blizu občutljivih struktur kot so karotidna arterija, 
pljučni vršički in požiralnik. Zdravilo XEOMIN je treba uporabljati previdno: v primeru kakršne koli krvavitve; če se bolniki zdravijo z 
zdravili proti strjevanju krvi ali drugimi zdravili, ki bi lahko zavirala strjevanje krvi. Priporočenih posameznih odmerkov zdravila XEOMIN 
se ne sme preseči. Predhodno akinetične bolnike ali bolnike, ki se ne gibajo, je treba opomniti, naj po injiciranju zdravila XEOMIN 
postopoma pričnejo z aktivnostmi. Klinični učinek botulinskega nevrotoksina tipa A se lahko s ponavljajočim injiciranjem poveča ali 
zmanjša. Možni razlogi za spremembe v kliničnih učinkih so lahko različne tehnike rekonstitucije, izbrani presledki med injiciranji, 
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mišice, v katere se zdravilo injicira in mejna nihanja aktivnosti toksina zaradi biološke raznolikosti ali sekundarne neodzivnosti. Lokalno 
in oddaljeno širjenje učinka toksina: Neželeni učinki se lahko pojavijo zaradi injiciranja botulinskega nevrotoksina tipa A na napačno 
mesto, ki lahko povzroči začasno paralizo bližnjih mišičnih skupin. Večji odmerki lahko povzročijo paralizo mišic, ki so oddaljene od 
mesta injiciranja. Poročali so o neželenih učinkih, ki bi lahko bili povezani s širjenjem botulinskega toksina tipa A na mesta, oddaljena od 
mesta injiciranja. Nekateri izmed njih lahko ogrožajo življenje in poročali so o smrtnih primerih, ki so bili v nekaterih primerih povezani 
z disfagijo, pljučnico in/ali pomembno slabotnostjo. O disfagiji so poročali tudi po injiciranju v mesta zunaj vratne muskulature. 
Predhodna živčno-mišična obolenja: Pri bolnikih, ki prejmejo terapevtske odmerke, lahko pride do pretirane mišične šibkosti. Bolniki z 
živčno-mišičnimi obolenji so lahko izpostavljeni povečanemu tveganju za pojav pretirane mišične šibkosti. Pri teh bolnikih je treba 
zdravila z botulinskim toksinom tipa A uporabljati pod nadzorom specialista, uporabljati pa se smejo samo, če korist zdravljenja odtehta 
tveganje. Bolnike z disfagijo in aspiracijo v anamnezi je treba zdraviti izjemno previdno. Bolnikom in skrbnikom je treba svetovati, naj 
takoj poiščejo nujno zdravniško pomoč, če pride do težav pri požiranju, govoru ali dihanju. Zdravilo XEOMIN je treba uporabljati 
previdno: pri bolnikih z amiotrofično lateralno sklerozo; pri bolnikih z drugimi boleznimi, ki povzročajo periferno živčno-mišično 
disfunkcijo; pri izrazito šibkih ali atrofičnih ciljnih mišicah. Preobčutljivostne reakcije: Pri uporabi zdravil, ki vsebujejo botulinski 
nevrotoksin tipa A, so poročali o preobčutljivostnih reakcijah. Če pride do resnih (npr. anafilaktičnih) reakcij in/ali reakcij takojšnje 
preobčutljivosti, je treba uvesti ustrezno zdravljenje. Tvorba protiteles: Prepogosti odmerki lahko povečajo tveganje za nastanek 
protiteles, kar lahko vodi v neuspešnost zdravljenja. Možnost tvorjenja protiteles se lahko zmanjša z injiciranjem najnižjega učinkovitega 
odmerka v najdaljših možnih presledkih med injiciranji kot je klinično indicirano. Indikacije: Blefarospazem: Injiciranju blizu mišice 
dvigalke zgornje veke (levator palpebrae superioris) se je treba izogibati, da se zmanjša pojav ptoze. Zaradi difuzije botulinskega 
nevrotoksina tipa A v spodnjo poševno mišico (m. inferior oblique) lahko pride do diplopije. Izogibanje medialnim injekcijam v spodnjo 
veko lahko zmanjša pogostnost tega neželenega učinka. Zaradi antiholinergičnega učinka botulinskega toksina tipa A je treba zdravilo 
XEOMIN pri bolnikih, pri katerih obstaja tveganje za nastanek ozkokotnega glavkoma, uporabljati previdno. Treba se je izogibati 
injiciranju v območje spodnje veke, da se prepreči ektropij, vsako okvaro epitelija pa je treba takoj intenzivno zdraviti. Za zdravljenje 
bodo morda potrebne zaščitne kapljice, mazila, mehke zaščitne kontaktne leče ali zaprtje očesa s povojem ali podobnim sredstvom. 
Zmanjšano mežikanje po injiciranju zdravila XEOMIN v krožno mišico lahko povzroči izpostavljenost roženice, stalne okvare epitelija in 
ulceracijo roženice, zlasti pri bolnikih z okvarami možganskih živcev (obraznega živca). Pri bolnikih s predhodnim kirurškimi posegi na 
očeh je treba previdno preskusiti kornealno zaznavo. V mehkih tkivih očesne veke lahko pride do ekhimoze. Takojšnji nežen pritisk na 
mesto injiciranja lahko zmanjša tveganje za njen pojav. Spastični tortikolis: Bolnike je treba obvestiti, da injiciranje zdravila XEOMIN pri 
obravnavanju spastičnega tortikolisa lahko povzroči blago do hudo disfagijo s tveganjem za pojav aspiracije in dispneje. Morda bo 
potreben zdravniški poseg (npr. v obliki gastrične sonde za hranjenje). Omejitev odmerka, ki se injicira v mišico obračalko glave, na manj 
kot 100 enot lahko zmanjša pogostnost disfagije. Bolniki z manjšo maso vratnih mišic ali bolniki, pri katerih je potrebno bilateralno 
injiciranje v mišici obračalki glave, so izpostavljeni večjemu tveganju. Pojav disfagije se lahko pripiše širjenju farmakološkega učinka 
zdravila XEOMIN, ki je posledica širjenja nevrotoksina v mišice požiralnika. Spastičnost zgornjih udov: Zdravilo XEOMIN so kot zdravilo za 
zdravljenje fokalne spastičnosti raziskovali v povezavi z običajnimi režimi standardne nege in ni namenjeno kot nadomestek teh načinov 
zdravljenja. Malo verjetno je, da je zdravilo XEOMIN učinkovito za izboljšanje obsega gibanja sklepov, ki jih je prizadela fiksna 
kontraktura. Interakcije: Študij medsebojnega delovanja niso izvedli. Teoretično se lahko učinek botulinskega nevrotoksina okrepi z 
aminoglikozidnimi antibiotiki ali drugimi zdravili, ki ovirajo živčno-mišični prenos, npr. tubokurarinskimi mišičnimi relaksanti. Zato je pri 
sočasni uporabi zdravila XEOMIN in aminoglikozidov ali spektinomicina potrebna posebna previdnost. Periferne mišične relaksante je 
treba uporabljati previdno in po potrebi zmanjšati začetni odmerek relaksanta ali uporabiti hitro delujoča zdravila, npr. vekuronij ali 
atrakurij, namesto zdravil z dolgotrajnim učinkom. 4-aminokinolini lahko zmanjšajo učinek zdravila XEOMIN. Plodnost, nosečnost in 
dojenje: Nosečnost: Ni zadostnih podatkov o uporabi botulinskega nevrotoksina tipa A pri nosečnicah. Zdravila XEOMIN se ne sme 
uporabljati med nosečnostjo, razen če je nujno in če morebitne koristi opravičijo tveganje. Dojenje: Zdravila XEOMIN se med dojenjem 
ne sme uporabljati. Plodnost: Ni kliničnih podatkov o uporabi botulinskega nevrotoksina tipa A. Povzetek neželenih učinkov: Neželeni 
učinki neodvisni od indikacije: lokalizirana bolečina, vnetje, parestezija, hipoestezija, občutljivost, otekanje, edem, eritem, srbenje, 
lokalizirana okužba, hematom, krvavitev in/ali modrice, vazovagalni odzivi, vključno s prehodno simptomatsko hipotenzijo, slabostjo, 
tinitusom in sinkopo, lokalizirana mišična šibkost, pretirana mišična šibkost, disfagija in aspiracijska pljučnica (zelo redko s smrtnim 
izidom), preobčutljivostne reakcije. Neželeni učinki na podlagi kliničnih izkušenj: Blefarospazem: Zelo pogosti: ptoza vek, suhe oči. 
Pogosti: glavobol, pareza obraza, zamegljen vid, motnje vida, diplopija, povečano solzenje, suha usta, disfagija, bolečina na mestu 
injiciranja, utrujenost, mišična šibkost. Spastični tortikolis: Zelo pogosti: disfagija. Pogosti: glavobol, občutek omedlevice, omotičnost, 
suha usta, navzea, hiperhidroza, bolečina v vratu, mišična šibkost, mialgija, mišični krči, togost mišic in skeleta, bolečina na mestu 
injiciranja, astenija, okužbe zgornjih dihal. Spastičnost zgornjih udov: Pogosti: suha usta. Izkušnje v obdobju trženja zdravila: Poročali so 
o simptomih, podobnih gripi in preobčutljivostnih reakcijah, kot so otekanje, edemi (tudi na mestih, oddaljenih od mesta injiciranja), 
eritem, pruritus, izpuščaj (lokaliziran in generaliziran) in zasoplost. Način in režim predpisovanja in izdaje zdravila: Predpisovanje in 
izdaja zdravila je le na recept, zdravilo pa se uporablja samo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo 
zdravstveno dejavnost. Imetnik dovoljenja za promet: Merz Pharmaceuticals GmbH, Eckenheimer Landstraße 100, 60318 Frankfurt/
Main, P.O. Box 11 13 53, 60048 Frankfurt/Main, Nemčija. Pred predpisovanjem, prosimo, preberite povzetek glavnih značilnosti 
zdravila. Datum revizije besedila: 09/2017. Datum priprave informacije: 01/2019. 
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XEOMIN®

DOKAZANO
Klinično dokazana učinkovitost in varnost  
zdravila Xeomin® pri zdravljenju bolnikov  
z blefarospazmom, cervikalno distonijo in  
spastičnostjo zgornjih udov2-4

PREIZKUŠENO 
Več kot 10 let izkušenj5

PRAKTIČNO
Zdravilo Xeomin® se lahko pred rekonstitucijo  
shranjuje na sobni temperaturi6

Nevrotoksin bakterije Clostridium botulinum tipa A

Brez beljakovin, ki tvorijo komplekse!1

Nevrotoksin bakterije Clostridium botulinum tipa A,
brez beljakovin, ki tvorijo komplekse 

SI-XEO-0219-001 Samo za strokovno javnost


