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KÄYTTÖAIHEET

Tapauksissa, joissa seuraavien kasvoissa esiintyvien 
ryppyjen ja juonteiden vakavuudella on huomattava 
psykologinen vaikutus aikuispotilaaseen, 
VISTABEL® on tarkoitettu käytettäväksi 
tilapäisesti silottamaan

• kohtalaisia tai syviä pystysuoria ryppyjä,
 joita syntyy kulmakarvojen väliin otsaa 
voimakkaasti rypistettäessä 
(glabellaariuurteet)

• kohtalaisia tai syviä leveimmän hymyn 
aiheuttamia silmäkulman sivun juonteita 
(naururypyt)

• kohtalaisia tai syviä leveimmän hymyn 
aiheuttamia silmäkulman juonteita ja otsan 
voimakkaan rypistyksen seurauksena 
syntyviä glabellaariuurteita hoidettuina 
samanaikaisesti.
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Lähteet: 1. VISTABEL® SPC (Valmisteyhteenveto)



VISTABEL 4 Allergan-yksikköä/0,1 ml, injektiokuiva-aine, liuosta varten (Tyypin A botuliinitoksiini) 
Käyttöaiheet: Tapauksissa, joissa seuraavien kasvoissa esiintyvien ryppyjen ja juonteiden vakavuudella on huomattava psykologinen vaikutus 
aikuispotilaaseen, VISTABEL on tarkoitettu käytettäväksi tilapäisesti silottamaan kohtalaisia tai syviä pystysuoria ryppyjä, joita syntyy kul-
makarvojen väliin otsaa voimakkaasti rypistettäessä ja/tai silmäkulmien sivuun leveästi hymyiltäessä. Annostus ja antotapa: VISTABEL-hoitoa 
saavat antaa vain lääkärit, joilla on tähän hoitoon tarvittavien välineiden käyttöön vaadittava pätevyys ja perehtyneisyys. Botuliinitoksiini-
yksiköt ovat valmistekohtaisia ja annosten vastaavuus ei ole sama eri valmisteilla. Käyttövalmiiksi saatettu liuos tulee käyttää vain yhdellä 
antokerralla vain yhdelle potilaalle. Suositeltava injektiomäärä yhteen injektiokohtaan on 0,1 ml. Suositeltavaa annostusta ja antotiheyttä 
ei pidä ylittää. Hoitokertojen välillä on pidettävä vähintään kolmen kuukauden väli. Käyttöä ei suositella alle 18-vuotiailla. Tietoa on niukasti 
yli 65-vuotiaiden potilaiden osalta. Katso tarkemmat tiedot valmisteyhteenvedosta. Vasta-aiheet: Yliherkkyys A-tyypin botuliinitoksiinille tai 
jollekin valmisteen apuaineelle. Myasthenia gravis tai Eaton-Lambertin oireyhtymä. Infektio suunnitelluissa injektion antopaikoissa. Varoitukset 
ja käyttöön liittyvät varotoimet: Injektioita vaurioitumiselle alttiille alueille tulee välttää. Hyvin harvinaisen anafylaktisen reaktion varalta tulee 
olla saatavilla anafylaksian hoitoon tarvittavia välineitä. VISTABEL-injektion antaminen potilaille, joilla on ollut nielemisvaikeuksia ja aspiraati-
ota, ei ole suositeltavaa. Potilaita tulee neuvoa hakeutumaan välittömästi lääkärin hoitoon nielemis-, puhe- tai hengityshäiriöiden ilmetessä. 
Hoitoannoksia saavilla potilailla voi ilmetä liiallista lihasheikkoutta. Valmistetta on käytettävä varoen, jos suunnitellussa injektiokohdassa on 
todettu tulehdus tai kun kohdelihas on hyvin heikko tai surkastunut ja jos potilas sairastaa amyotrofista lateraaliskleroosia tai hänellä on per-
ifeerisiä neuromuskulaarisia sairauksia. On varmistuttava huolella siitä, että VISTABEL-valmistetta ei injektoida verisuoneen. Hoidon jälkeinen 
silmäluomen ptoosin riski on olemassa. Liian tiheä tai liiallinen annostus voi aiheuttaa vasta-aineiden muodostumisen riskin. Neutraloivien 
vasta-aineiden muodostuminen voi tehdä A-tyypin botuliinitoksiinihoidon tehottomaksi myös muiden käyttöaiheiden osalta. Yhteisvaikutukset: 
Botuliinitoksiinin vaikutus voi teoriassa voimistua hermo-lihastransmissiota estävien lääkeaineiden (aminoglykosidiantibiootit, spektinomysiini, 
hermo-lihasliitosta salpaavat lihasrelaksantit) vaikutuksesta. Botuliinineurotoksiinin eri serotyyppien samanaikaisen annon tai useiden kuukau-
sien aikana tapahtuvan annon vaikutuksia toisiinsa ei tunneta. Liian voimakas neuromuskulaarinen heikkous voi olla seurauksena, jos toista 
botuliinitoksiinia annetaan ennen kuin edellisen botuliinitoksiinin vaikutus on kadonnut. Mahdollista yhteisvaikutusta muiden lääkeaineiden 
kanssa ei ole erityisesti tutkittu. Raskaus ja imetys: Käyttöä ei suositella raskauden aikana tai hedelmällisessä iässä oleville naisille, jotka eivät 
käytä ehkäisyä, eikä imetyksen aikana. Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn: VISTABEL voi aiheuttaa heikkoutta, lihasheikkoutta, heite-
huimausta ja näköhäiriötä, jotka voivat vaikuttaa autolla ajoon ja koneiden käyttöön. Haittavaikutukset: Yleensä haittavaikutukset ilmenevät 
injektion antoa seuraavina päivinä ja ovat ohimeneviä. Useimmat raportoidut haitat ovat olleet lieviä tai kohtalaisia. Yleiset: päänsärky, pares-
tesia, silmäluomen ptoosi tai turvotus, pahoinvointi, eryteema, ihon kireys, paikallinen lihasheikkous, kasvokipu, injektiokohdan turvotus, ver-
envuoto, kipu tai ärsytys, mustelmat. Melko harvinaiset ja myyntiluvan saamisen jälkeen ilmoitetut haittavaikutukset, ks. valmisteyhteenveto. 
Yhteensopimattomuudet: Yhteensopivuustutkimusten puuttuessa tätä lääkeainetta ei pidä sekoittaa muiden lääkeaineiden kanssa. Kestoaika: 
Liuottamisen jälkeen valmiste suositellaan käytettäväksi välittömästi. Säilytys: Säilytä jääkaapissa (2 °C – 8 °C). Käyttö- ja käsittelyohjeet: Ks. 
valmisteyhteenveto ”Toimintasuositukset vaaratilanteissa botuliinitoksiinia käsiteltäessä”
Pakkaukset ja hinnat (TMH ilman alv 1/2014): 1 x 50 U (91,14€). Korvattavuus: Ei SV-korvattava reseptilääke. Tutustu valmisteyhteenvetoon 
ennen lääkkeen määräämistä. Tämä teksti perustuu valmisteyhteenvetoon 2013-12-12. Lisätiedot: Pharmaca Fennica ja ALLERGAN NORDEN 
AB, UV-regulatory@allergan.com, puh 0800-115 003.  
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