
Zinc: FI/0050/2013
Date of preperation: october 2013

 RMP Educational material

Provided by

Our pursuit. Life’s potential.®

Allergan Norden AB
Johanneslundsvägen 3-5
SE-194 81 Upplands Väsby,
Sweden
Phone: +46 8-594 100 00



Provided by

Our pursuit. Life’s potential.®

Opas potilaille, jotka saavat 
VISTABEL®– hoitoa



SISÄLTÖ

1 Mitä ovat dynaamiset rypyt?

2 Mitä on VISTABEL®?

3 Mitä suositellaan ennen injektiota?

4  Miten hoito annetaan?

5  Mitä tapahtuu hoidon jälkeen?

6 Millaisia ovat haittavaikutukset?  
Mitkä niistä edellyttävät välitöntä hoitoa?



MITEN TÄMÄ SELOSTE  
VOI AUTTAA SINUA?

Lääkärisi on määrännyt sinulle VISTABEL®-hoitoa otsakolmion ryppyjen 
korjaamiseen, ja tässä selosteessa annetaan lisätietoja hoidosta ja sen 
seurannasta.

Kuten minkä tahansa lääkehoidon kohdalla, voit aina keskustella 
hoidostasi lääkärisi kanssa.

Sinulle annetaan VISTABEL®-injektio. Kerro lääkärillesi välittömästi, jos 
sinulla ilmenee jokin seuraavista tunnusmerkeistä tai oireista hoidon 
jälkeen:

• Nielemisvaikeudet
• Hengitysvaikeudet
• Puhumisvaikeudet
• Lihasheikkous
• Allerginen reaktio (kasvojen ja hengitysteiden turpoaminen)



1 
MITÄ OVAT

DYNAAMISET RYPYT?

Ikääntymiseen liittyy kahdenlaisten ryppyjen ilmestyminen. Näitä 
ovat dynaamiset rypyt, jotka aiheutuvat lihasten yliaktiivisuudesta – 
otsakolmion rypyt kuuluvat tähän luokkaan – sekä staattiset rypyt, jotka 
aiheutuvat täyteläisyyden vähentymisestä. Esimerkkejä staattisista rypyistä 
ovat nenä-leukarypyt, puoliympyrän muotoiset uurteet, jotka erottavat 
poskia ja suun aluetta.

Lihasten toistuva supistuminen aiheuttaa dynaamisia ryppyjä.

Dynaamiset rypyt

Orvaskesi

Verinahka

Kuidut

Ihonalainen kudos

Supistusalue



2 
MITÄ ON VISTABEL®?

Hermopäätteet vapauttavat kemiallista ainetta, asetyylikoliinia, joka 
välittää supistuskäskyt lihakselle.

VISTABEL® on A-tyypin botuliinitoksiini, jonka tehtävänä on estää 
asetyylikoliinin vapautuminen tilapäisesti. Lihas rentoutuu ja ryppy 
lievenee.  Vaikutus ei ole pysyvä, ja uusi hoito on tarpeen (ei kuitenkaan 
useammin kuin 3 kuukauden välein).

Otsakolmion rypyt aiheutuvat kolmen lihaksen, kulmakarvojen välissä 
sijaitsevan nirsolihaksen sekä kummankin kulmakarvan yläpuolella 
sijaitsevien rypistäjälihasten, supistumisesta. VISTABEL® injektoidaan 
näihin lihaksiin, jotka aiheuttavat kyseisiä ryppyjä.

Aksoni

Hermohaarat

Lihassolut

Aksoni

Hermopääte

Lihas

Asetyylikoliini

Hermopääte

Hermo-lihasliittymä



• Kerro lääkärille, jos sinulla on jokin sairaus tai jos käytät lääkkeitä, 
sillä ne voivat vaikuttaa VISTABEL®-hoitoon

• Jotta vältät turvotusta, älä ota aspiriinia tai tulehduskipulääkkeitä 
ennen hoitoa

• Kerro lääkärille, jos olet raskaana tai imetät

• Kerro lääkärille, jos sinulla on ollut aiemmin ongelmia 
botuliinitoksiini-injektioiden kanssa

3 
MITÄ SUOSITELLAAN  
ENNEN INJEKTIOTA?



VISTABEL® toimitetaan pullossa, joka sisältää 50 botuliinitoksiiniyksikköä 
jauhemaisessa muodossa. Lääkärisi liuottaa tämän jauheen lisäämällä 
siihen keittosuolaliuosta.

Kun valmiste on sekoitettu, lääkäri vetää sitä tarvittavan määrän ruiskuun.  
Kun ihosi on desinfioitu (ja injektiokohdat on merkitty), lääkäri injektoi 
hoitovalmistetta useista kohdista otsakolmion ryppyjä aiheuttaviin 
lihaksiin.

4 
MITEN HOITO
ANNETAAN?



Komplikaatioiden vähentämiseksi on suositeltavaa:

• Olla hankaamatta tai hieromatta hoidettuja alueita 24 tunnin ajan 
hoidon jälkeen 

• Puhdistaa kasvot hoitopäivän iltana hellävaroen ja hankaamatta

Hoitotulokset näkyvät viikon kuluessa injektiosta, ja täysi vaikutus 
on nähtävissä 5–6 viikon kuluttua injektiosta.  Hoidon on osoitettu 
vaikuttavan jopa 4 kuukauden ajan injektion jälkeen.  Hoitokertojen 
välillä on oltava vähintään 3 kuukautta.

5 
MITÄ TAPAHTUU 

HOIDON JÄLKEEN?



Kuten kaikki lääkevalmisteet, myös VISTABEL®-injektio voi aiheuttaa 
haittavaikutuksia joillakin potilailla. Älä huolestu, kun luet haittavaikutusten 
luetteloa, sillä et välttämättä saa niistä yhtäkään.

Haittavaikutukset ilmenevät yleensä muutaman ensimmäisen päivän 
aikana injektiosta, ja ne ovat ohimeneviä.

Yleisimpiä haittavaikutuksia ovat päänsärky, silmäluomen roikkuminen, 
ihon punoitus, ihon kireys, paikallinen lihasheikkous, kasvokivut, 
puutuminen ja pahoinvointi.

Muut haittavaikutukset voivat liittyä injektointiin (turvotus, punoitus, kipu, 
polte, pistely ja turvotus).

Haittavaikutuksia, jotka liittyvät mahdollisesti toksiinin leviämiseen etäälle 
injektiokohdasta, ja jotka voivat olla vakavia ja kuolemaan johtavia, on 
raportoitu botuliinitoksiinin kohdalla hyvin harvoin (esim. lihasheikkous, 
nielemisvaikeudet tai keuhkokuume, joka aiheutuu ei-toivotusta ruoasta tai 
nesteestä hengitysteissä).

6 
MILLAISIA OVAT  

HAITTAVAIKUTUKSET?



Kerro lääkärillesi välittömästi, jos sinulla ilmenee jokin seuraavista 
tunnusmerkeistä tai oireista:

• Nielemisvaikeudet
• Hengitysvaikeudet
• Puhumisvaikeudet
• Lihasheikkous
• Allerginen reaktio (kasvojen ja hengitysteiden turpoaminen)



Muistiinpanoja


