Informacja dotyczàca zastosowania
preparatu toksyny botulinowej typu
A (BOTOX®), w celu wyg∏adzenia
zmarszczek mimicznych

Ulotka przekazywana jest lekarzom, do wykorzystania jako
pomoc merytoryczna z zakresu medycyny estetycznej.

Subtelna strona dojrza∏oÊci
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Powszechnie wiadomo, ˝e aby pozostaç zdrowym oraz wyglàdaç
i czuç si´ dobrze, nale˝y dbaç o kondycj´ ﬁzycznà oraz stosowaç
zbilansowanà diet´. Nic nie zatrzyma up∏ywu czasu. Wszyscy starzejemy si´, widaç to zw∏aszcza na naszych twarzach.
Istnieje wiele sposobów, które pomogà
nam w utrzymaniu m∏odzieƒczego blasku,
nale˝y np.:
• u˝ywaç kremów z ﬁltrem zawsze kiedy
wychodzimy na s∏oƒce
• nie paliç, gdy˝ mo˝e to przyspieszaç
powstawanie zmarszczek
• zdrowo si´ od˝ywiaç (w∏àczajàc do diety
Êwie˝e warzywa i owoce)
• piç du˝o wody
• stosowaç Êrodki nawil˝ajàce skór´, by
utrzymaç jà g∏adkà i dobrze nawil˝onà

Wraz z up∏ywem czasu, pojawiajà si´
zmarszczki oraz zag∏´bienia – poniewa˝ nasza skóra staje si´ mniej elastyczna. Jest to
normalny objaw starzenia si´, któremu nie
mo˝na w sposób sztuczny zapobiegaç w
nieskoƒczonoÊç. Zastanówmy si´ jednak, jak
nasze zmarszczki odbierane sà przez otoczenie? Mogà one sprawiaç ˝e wyglàdamy na
bardziej zm´czonych, z∏ych lub starszych ni˝
naprawd´ jesteÊmy. Co wi´cej, zmarszczki sà
cz´sto ∏àczone z negatywnymi emocjami, których wszyscy chcemy unikaç.

Dwa g∏ówne objawy
starzenia si´ twarzy:

• Zmarszczki dynamiczne
• Utrata obj´toÊci tkanek

OBJ¢TOÂå POLICZKÓW

ZMARSZCZKI G¸ADZIZNY CZO¸A

KÑCIKI UST

FA¸DY NOSOWO-WARGOWE

OBJ¢TOÂå WARG

ZMARSZCZKI PIONOWE NAD USTAMI

LINIE MARIONETKI

KONTUR UST

OBJ¢TOÂå PODBRÓDKA I ˚UCHWY

Twoja terapia:
Lekarz zaleci∏ Ci terapi´ przy u˝yciu iniekcji z toksyny botulinowej typu A – dlatego
otrzyma∏aÊ/eÊ tà broszur´. Je˝eli potrzebujesz wi´cej informacji, zapytaj swojego lekarza.
Toksyna botulinowa typu A, to oczyszczone bia∏ko
które jest w niewielkich iloÊciach wprowadzane
za pomocà iniekcji do mi´Ênia, gdzie nast´pnie
nast´puje proces jego relaksacji. Efektem tego
procesu jest wyg∏adzenie zmarszczek mimicznych.
Oprócz toksyny botulinowej typu A, dost´pne sà
równie˝ inne metody niwelowania zmarszczek.
Niektóre z nich mogà byç stosowane razem dla
polepszenia i wyd∏u˝enia efektów. Sugerujemy,
by przedyskutowaç z lekarzem inne dost´pne
formy terapii oraz mo˝liwoÊci ich ∏àcznego zastosowania.
Np. szczególnie dobre efekty przynosi po∏àczenie
toksyny botulinowej typu A oraz wype∏niaczy
na bazie usieciowanego kwasu hialuronowego (np. Juvederm® ULTRA - jedyny wype∏niacz
zawierajàcy Êrodek znieczulajàcy). Pozwala ono
na pe∏ne odm∏odzenie twarzy dzi´ki likwidacji zarówno zmarszczek mimicznych, jak i statycznych.
Dodatkowo po∏àczenie to znacznie wyd∏u˝a efekty terapii przeciwzmarszczkowej.

Zabieg i jego efekty

15
minut:
Ca∏y zabieg mo˝e
zajàç tylko kwadrans,
podczas którego lekarz
poprosi Ci´ o wykonanie szeregu min oraz
grymasów, by dzi´ki
temu okreÊliç dzia∏anie
mi´Êni na Twojej twarzy. Nast´pnie przy
u˝yciu bardzo cienkiej
ig∏y, lekarz wstrzyknie
do
odpowiedniego
mi´Ênia rozcieƒczony
preparat.

Oko∏o

5 dni:
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Po okresie oko∏o 5 do
10 dni, zauwa˝ysz
pierwsze pozytywne
efekty w postaci bardziej
zrelaksowanego,
odÊwie˝onego
wyglàdu. Je˝eli w tym
czasie pojawià si´
u Ciebie jakiekolwiek
pytania lub wàtpliwoÊci
dot. terapii, prosimy
o skontaktowanie si´
z lekarzem prowa-dzàcym, który s∏u˝y
radà i pomocà.

Pacjent ma prawo pytaç lekarza o jego
doÊwiadczenia!
Bezpieczeƒstwo u˝ycia toksyny botulinowej typu A.
Bia∏ko zawarte w preparacie, u˝ywane jest ju˝ przez ponad 16 lat i zosta∏o dok∏adnie przebadane pod kàtem
bezpieczeƒstwa i skutecznoÊci. Podobnie jak inne leki,
toksyna botulinowa typu A mo˝e powodowaç dzia∏ania
niepo˝àdane, o których poinformuje lekarz prowadzàcy
terapi´. Dok∏adna lista dzia∏aƒ niepo˝àdanych przedstawiona jest w ulotce dla pacjenta za∏àczonej do opakowania leku. Wybierajàc doÊwiadczonego lekarza mo˝emy
zmniejszyç (ale nie wyeliminowaç) ryzyko wystàpienia dzia∏aƒ
niepo˝àdanych. Je˝eli wystàpià dzia∏ania niepo˝àdane,
ich charakter b´dzie przejÊciowy a nasilenie ∏agodne lub
umiarkowane. Wi´kszoÊç z tych dzia∏aƒ jest zwiàzana
z samà iniekcjà, np.: ból podczas iniekcji, zaczerwienienie lub opuchlizna po iniekcji. Inne dzia∏ania niepo˝àdane,
np. opadni´cie górnej powieki, mogà byç efektem przemieszczenia si´ preparatu poza podany mi´sieƒ. Istnieje
minimalne ryzyko, ˝e toksyna botulinowa typu A, spowoduje dzia∏ania niepo˝àdane odleg∏e od miejsca podania.
Je˝li pojawià si´ problemy z oddychaniem, po∏ykaniem,
lub trudnoÊci w mówieniu – prosimy natychmiast zwróciç
si´ o pomoc medycznà oraz skontaktowaç si´ z lekarzem
prowadzàcym.

4
miesi´ce:
Efekt
wyg∏adzenia
b´dzie utrzymywaç si´
oko∏o 4 miesi´cy. Po
tym okresie zalecamy
powtórzenie zabiegu,
w celu utrzymania odpowiedniego efektu.
Wa˝ne jest, by preparat by∏ podawany przez
lekarza, który zosta∏
w tym celu odpowiednio przeszkolony oraz
posiada doÊwiadcze-nie w pracy z toksynà
botulinowà typu A.

Toksyna botulinowa typu A
Przed zabiegiem

Efekt po zabiegu
Kobieta
32 lata

Kobieta
40 lat

M´˝czyzna
35 lat

Kobieta
42 lata

Przydatne informacje:
Imi´ i Nazwisko lekarza prowadzàcego:

Dane gabinetu/kliniki:

Data opracowania ulotki: maj 2008

BOTOX® Toksyna botulinowa typu A
Substancja czynna: kompleks neurotoksyny Clostridium botulinum typu A (900kD): 100 jednostek w ﬁolce.
Dawki sà specyﬁczne dla preparatu BOTOX i nie sà porównywalne z innymi preparatami toksyny botulinowej.
ATC: M 03 AX 01 Postaç farmaceutyczna: Proszek do sporzàdzania roztworu do wstrzykiwaƒ. Toksyna botulinowa typu A o dzia∏aniu
miorelaksacyjnym. W: Kurcz powiek (blefarospazm), po∏owiczny kurcz twarzy i zwiàzane z nim ogniskowe dystonie. Idiopatyczny
kr´cz karku (dystonia szyjna). Ogniskowe przykurcze u dzieci w wieku 2 lat i powy˝ej zwiàzane z dynamicznà deformacjà stopy
koƒsko-szpotawej w przebiegu mózgowego pora˝enia dzieci´cego oraz spastycznoÊç nadgarstka i d∏oni u pacjentów doros∏ych
po udarze. Zmarszczki g∏adzizny czo∏a spowodowane nadmiernym kurczeniem si´ mi´Ênia marszczàcego brwi oraz mi´Ênia
pod∏u˝nego nosa. Uporczywa, ci´˝ka, pierwotna nadpotliwoÊç pach, przeszkadzajàca w codziennych czynnoÊciach i oporna
na leczenie miejscowe. P: Nadwra˝liwoÊç na sk∏adniki preparatu. Zaburzenia czynnoÊci mi´Êni (takie jak miastenia, zespó∏
Lamberta-Eatona). C: Nie zaleca si´ stosowania w cià˝y i okresie karmienia piersià. DN: Podczas leczenia blefarospazmu
i po∏owiczego skurczu twarzy mogà wystàpiç: opadanie powieki, powierzchniowe zapalenie rogówki, niedomykalnoÊç powiek,
suchoÊç oka, Êwiat∏owstr´t, ∏zawienie. Podczas leczenia dystonii szyjnej mogà wystàpiç: dysfagia, ból w miejscu wstrzykni´cia,
zawroty g∏owy, hipertonia, dr´twienie, sztywnoÊç, sennoÊç, suchoÊç w ustach, nudnoÊci, ból g∏owy, nie˝yt nosa, zaka˝enia
górnych dróg oddechowych. Podczas leczenia spastycznoÊci w przebiegu mózgowego pora˝enia dzieci´cego mogà wystàpiç:
infekcje wirusowe, zapalenie uszu, ból lub os∏abienie mi´Êni, nietrzymanie moczu, sennoÊç, zaburzenia chodzenia, wysypka,
mrowienie. Podczas leczenia ogniskowej spastycznoÊci d∏oni i nadgarstka po udarze mogà wystàpiç: wybroczyny lub plamica,
krwawienie lub uczucie pieczenia w miejscu wstrzykni´cia, ból ramienia, os∏abienie lub wzmo˝one napi´cie mi´sni. Podczas
leczenia zmarszczek g∏adzizny czo∏a mogà wystàpiç: opadni´cie powieki, ból, zaczerwienienie w miejscu wstrzykni´cia. Podczas
leczenia pierwotnej nadpotliwoÊci pach mogà wystàpiç: pozapachowe pocenie, ból, rozszerzenie naczyƒ krwionoÊnych twarzy.
Pozosta∏e dzia∏ania niepo˝àdane – zob. „Charakterystyka Produktu Leczniczego” D: Kurcz powiek (blefarospazm): poczàtkowo
1,25-2,5 j. do przyÊrodkowej i bocznej cz´Êci mi´Ênia okr´˝nego oka powieki górnej i bocznej cz´Êci mi´Ênia okr´˝nego oka
powieki dolnej. Dawka poczàtkowa nie powinna byç wi´ksza ni˝ 25 j. na jedno oko. Dodatkowo preparat podaje si´ w okolice brwi
i mi´Êni górnej cz´Êci twarzy jeÊli ich skurcze utrudniajà patrzenie. Efekt dzia∏ania preparatu wyst´puje w ciàgu 3 dni, pe∏en efekt
terapeutyczny uzyskuje si´ 1-2 tyg. po podaniu preparatu. Efekt terapeutyczny utrzymuje si´ przez oko∏o 3 miesiàce, nast´pnie
leczenie mo˝na powtórzyç. Podczas nast´pnego zabiegu dawk´ mo˝na zwi´kszyç nawet dwukrotnie, je˝li efekt terapeutyczny
pierwszego zabiegu b´dzie niewystarczajàcy. Dawka maksymalna wynosi 100 j. /12 tyg. Po∏owiczy kurcz twarzy lub zaburzenia
nerwu VII: dawkowanie takie jak w przypadku jednostronnego blefarospazmu, z dodatkowymi wstrzykni´ciami w inne zaatakowane
mi´Ênie twarzy. Dystonia szyjna: dawk´ dobiera si´ indywidualnie w zale˝noÊci od masy mi´Ênia, stopnia hipertroﬁi lub atroﬁi
i podaje do mi´Ênia mostkowo-obojczykowo-sutkowego, mi´Ênia dêwigacza ∏opatki, mi´Ênia pochy∏ego przedniego, mi´Ênia
p∏atowego g∏owy, mi´Ênia czworobocznego. Maksymalna dawka podawana do mi´Ênia mostkowo-obojczykowo-sutkowego
wynosi 100 j., w jedno miejsce 50 j. Maksymalna dawka poczàtkowa wynosi 200 j.; maksymalna dawka ca∏kowita - 300 j. Efekt
dzia∏ania preparatu wyst´puje w ciàgu 2 tyg., pe∏en efekt terapeutyczny uzyskuje si´ po oko∏o 6 tyg. i utrzymuje si´ przez oko∏o
12 tyg., leczenie mo˝na powtórzyç po co najmniej 10 tyg. Mózgowe pora˝enie dzieci´ce: u dzieci z pora˝eniem jednostronnym 4 j. /kg m.c., z pora˝eniem obustronnym - 6 j. /kg m.c. (dawka ca∏kowita) do bocznej i przyÊrodkowej g∏owy mi´Ênia brzuchatego
∏ydki lub ∏ydek. Dawka maksymalna wynosi 200 j. Efektterapeutyczny uzyskuje si´ w ciàgu 2 tyg., kolejne dawki powinny byç
podane po ustàpieniu poprawy klinicznej, jednak nie wczeÊnie ni˝ po 3 miesiàcach. Mo˝liwa jest zmiana schematu dawkowania,
tak aby uzyskaç co najmniej 6-miesi´czne przerwy pomi´dzy zabiegami. Ogniskowe przykurcze (spastycznoÊç) nadgarstka
i d∏oni u pacjentów doros∏ych po udarze: dawka i liczba miejsc podaƒ powinna byç ustalona indywidualnie w zale˝noÊci od
wielkoÊci, liczby i lokalizacji zaj´tych mi´Êni, stopnia spastycznoÊci, miejscowego os∏abienia si∏y mi´Êniowej oraz odpowiedzi
pacjenta na wczeÊniejsze leczenie (patrz „Charakterystyka Produktu Leczniczego” lub ulotka dla pacjenta). Leczenie mo˝na
powtórzyç po ustàpieniu efektu terapeutycznego, jednak nie wczeÊniej ni˝ po 12 tyg. Linie g∏adzizny czo∏a: 4 j. (0,1 ml) 2 razy
do ka˝dego z mi´Êni marszczàcych brwi i 1 raz do mi´Ênia pod∏u˝nego nosa. Dawka ca∏kowita wynosi 20 j. Wstrzykni´cia
w przyÊrodkowe cz´Êci mi´Êni marszczàcych brwi powinny byç wykonywane co najmniej 1 cm powy˝ej cz´ci kostnych brzegu
nadoczodo∏owego.Efekt terapeutyczny uzyskuje si´ w ciàgu tygodnia i utrzymuje si´ przez 4 miesiàce. Pierwotna nadpotliwoÊç
pach: 50 j. preparatu Êródskórnie w równo rozmieszczone punkty (w odleg∏oÊci 1-2 cm) Efekt terapeutyczny uzyskuje si´
w ciàgu tygodnia od podania preparatu. Leczenie mo˝na powtórzyç po 16 tyg. U: Nale˝y unikaç podawania preparatu
w pobli˝u mi´Ênia dêwigacza powieki górnej (szczególnie u pacjentów z nasilonym zespo∏em opadania brwi), aby zmniejszyç
ryzyko opadania górnej powieki, w przyÊrodkowà cz´Ê dolnej powieki, aby zmniejszyç ryzyko podwójnego widzenia oraz w dolnà
powiek´, aby nie doprowadziç do wywini´cia powieki. Nale˝y sprawdzaç wra˝liwoÊç rogówki oka po podaniu preparatu. Dla
unikni´cia zaburzeƒ po∏ykania nie nale˝y podawaç toksyny do obu mi´Êni mostkowo-obojczykowo-sutkowych jednoczeÊnie.
Nie przeprowadzono badaƒ nad bezpieczeƒstwem i skutecznoÊcià stosowania preparatu u dzieci poni˝ej 12. r. ˝. w leczeniu
blefarospazmu, po∏owicznego kurczu twarzy lub przykurczy w przebiegu mózgowego pora˝enia dzieci´cego oraz w leczeniu
pierwotnej nadpotliwoÊci pach u dzieci i m∏odzie˝y poni˝ej 18. r. ˝.
Âwiadectwo Rejestracji wydane przez MZ nr R-6748
Podmiot odpowiedzialny: Allergan Pharmaceutical (Ireland) Ltd. Castlebar Road, County Mayo, Irlandia.
Miejsce wytwarzania: Allergan Botox Ltd., Westport, County Mayo, Irlandia. Pe∏na informacja dost´pna w Polsce: Ewopharma
AG Sp. Z o.o., ul. Âwi´tokrzyska 36/16, 00-116 Warszawa, tel. 022 620-11-71

światowy lider w dziedzinie medycyny estetycznej

