Ulotka dołczona do opakowania: informacja dla uytkownika
Lioresal Intrathecal 10 mg/20 ml roztwór do infuzji
Lioresal Intrathecal 10 mg/5 ml roztwór do infuzji
Do stosowania u pacjentów dorosłych i dzieci w wieku 4 lat i starszych
Baclofenum
Nale y uwanie zapozna si z treci ulotki przed zastosowaniem leku, poniewa zawiera ona
informacje wa ne dla pacjenta.
•
Nale y zachowa t ulotk , aby w razie potrzeby móc j ponownie przeczyta.
•
Naley zwróci si do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek wtpliwoci.
•
Lek ten przepisano cile okrelonej osobie. Nie naley go przekazywa innym. Lek moe
zaszkodzi innej osobie, nawet jeli objawy jej choroby s takie same.
•
Jeli wystapi jakiekolwiek objawy niepo !dane, w tym wszelkie mo"liwe objawy niepo#$dane
niewymienione w ulotce, nale%y powiedzie& o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
Spis tre'ci ulotki
1.
Co to jest lek Lioresal Intrathecal i w jakim celu si( go stosuje
2.
Informacje wa)ne przed zastosowaniem leku Lioresal Intrathecal
3.
Jak stosowa* lek Lioresal Intrathecal
4.
Mo+liwe działania niepo,-dane
5.
Jak przechowywa. lek Lioresal Intrathecal
6.
Zawarto/0 opakowania i inne informacje
1. Co to jest lek Lioresal Intrathecal i w jakim celu si1 go stosuje
Lioresal Intrathecal jest lekiem stosowanym przy nadmiernym napi2ciu mi34ni.
Lioresal Intrathecal jest stosowany w leczeniu ci56kiej, przewlekłej spastyczno7ci (zwi8kszone napi9cie
mi:;niowe), której nie mo<na skutecznie leczy= standardowymi lekami:
•
w stwardnieniu rozsianym
Jest to post>puj?ca choroba układu nerwowego, mózgu i rdzenia kr@gowego z objawami fizycznymi
i psychicznymi.
•
po urazach rdzenia krAgowego lub urazach z uszkodzeniem mózgu
•
w innych chorobach rdzenia krBgowego
W fazie kwalifikacji do leczenia oraz w fazie zwiCkszania dawki, bezpoDrednio po wszczepieniu pompy
pacjent bEdzie FciGle monitorowany w warunkach zapewniajHcych dostIp do odpowiedniego sprzJtu
i opieki personelu. Regularnej ocenie bKdzie podlegało dawkowanie, moLliwe działania niepoMNdane lub
objawy zakaOenia. BPdzie równieQ sprawdzane funkcjonowanie systemu do podawania leku.
2.Informacje waRne przed zastosowaniem leku Lioresal Intrathecal
Kiedy nie stosowaS leku Lioresal Intrathecal
•
jeTli pacjent ma uczulenie na baklofen lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
(wymienione w punkcie 6). JeUeli pacjent uwaVa, We moXe byY uczulony, powinien poradziZ si[
lekarza
•
je\li u pacjenta wyst]puje padaczka oporna na leczenie.
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Ostrze^enia i _rodki ostro`noaci
Naleby natychmiast skonsultowac sid z lekarzem, jeeli pacjent uwafa, ge urzhdzenie nie działa
prawidłowo lub jeili zaobserwuje u siebie objawy odstawienne (patrz objawy przerwania stosowania
w punkcie 3 „Jak stosowaj lek Lioresal Intrathecal”)
Jekli którykolwiek z ponilszych punktów odnosi sim do pacjenta, naleny powiedzieo o tym lekarzowi
przed rozpoczpciem stosowania leku Lioresal Intrathecal:
•
zaburzenia krqrenia płynu mózgowo-rdzeniowego spowodowane utrudnieniami przepływu
•
dajsca sit leczyu padaczka lub inne napady drgawkowe dotyczvce mózgu
•
zaburzenia neurologiczne spowodowane przez uszkodzenie nerwów czaszkowych w rdzeniu
przedłuwonym (objawy poraxenia opuszkowego) lub czyzciowe pora{enie mi|}ni układu
oddechowego
•
ostre lub przewlekłe stany spl~tania
•
zaburzenia psychiczne i (lub) psychologiczne, takie jak schizofrenia
•
choroba Parkinsona
•
zaburzenia odruchów autonomicznych (niekontrolowanych) w wywiadzie
•
niewystarczajcy przepływ krwi w mózgu
•
trudnoci w oddychaniu
•
nadreaktywno zwieracza pcherza
•
choroby serca
•
zaburzenia czynnoci nerek
•
wrzody ołdka i jelit
•
cikie zaburzenia czynnoci wtroby
•
zwikszone napicie miniowe spowodowane przez przebyty uraz głowy.
Długotrwałe leczenie zwikszonego napicia miniowego naley rozpocz, kiedy objawy
spastycznoci s stabilne i mog by rzetelnie ocenione.
Jeeli wystpi którykolwiek z tych objawów podczas stosowania produktu Lioresal Intrathecal, naley
natychmiast poinformowa lekarza:
•
Jeli pacjent odczuwa ból w plecach, ramionach, szyi i poladkach podczas leczenia (rodzaj
deformacji kr gosłupa nazywany skolioz¡)
•

Je¢li pacjent kiedykolwiek my£li o samookaleczeniu lub samobójstwie nale¤y natychmiast
porozmawia¥ z lekarzem, lub uda¦ si§ do szpitala. Nale¨y równie© poprosiª krewnego lub bliskiego
przyjaciela, aby poinformowali pacjenta, je«li zaniepokoj¬ ich zmiany w jego zachowaniu
i przeczytali t ulotk®.

Dzieci
U dzieci powinny by¯ spełnione pewne wymogi dotycz°ce odpowiedniej masy ciała, umo±liwiaj²cej
wszczepienie pompy infuzyjnej. Lek Lioresal Intrathecal jest przeznaczony do stosowania u dzieci
w wieku 4 lat i starszych. Bezpiecze³stwo dooponowego stosowania leku Lioresal Intrathecal u dzieci
w wieku poni´ej 4 lat nie zostało jeszcze ustalone.
Pacjenci w wieku powyµej 65 lat
Podczas bada¶ klinicznych lek Lioresal Intrathecal podawano kilku pacjentom w podeszłym wieku i nie
powodował on szczególnych problemów. Jednak do·wiadczenia ze stosowaniem leku Lioresal w postaci
tabletek wykazuj¸, ¹e ta grupa pacjentów moºe by» bardziej podatna na wyst¼powanie działa½
niepo¾¿danych. Dlatego pacjenci w podeszłym wieku powinni byÀ uwaÁnie monitorowani pod kÂtem
wystÃpowania działaÄ niepoÅÆdanych.
Lioresal Intrathecal a inne leki
NaleÇy powiedzieÈ lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie
lub ostatnio, a takÉe o lekach, które pacjent planuje stosowaÊ.
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NastËpujÌce leki mogÍ wpływaÎ na działanie leku Lioresal Intrathecal lub lek Lioresal Intrathecal moÏe
oddziaływaÐ na nie. MoÑe zajÒÓ koniecznoÔÕ dostosowania dawki leku Lioresal Intrathecal lub jednego
z innych stosowanych jednoczeÖnie leków:
• leki stosowane w chorobie Parkinsona
• leki łagodz×ce ciØÙkie skurcze miÚÛni
• leki o hamujÜcym działaniu na funkcje oÝrodkowego układu nerwowego
• leki stosowane w leczeniu depresji, takie jak imipramina, doksepina, amitryptylina, opipramol
• leki stosowane w leczeniu wysokiego ciÞnienia krwi
Lioresal Intrathecal z jedzeniem i piciem
Stosujßc lek Lioresal Intrathecal naleày unikaá jednoczesnego spoâywania alkoholu, poniewaã moäe to
spowodowaå niepoæçdane nasilenie lub nieprzewidywalne zmiany działania leku.
Cièéa i karmienie piersiê
Z powodu braku doëwiadczenia kobiety w ciìíy i karmiîce piersiï mogð stosowañ lek Lioresal Intrathecal
wyłòcznie, jeóli lekarz uzna to za absolutnie konieczne.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Nie naleôy prowadziõ pojazdów, obsługiwaö maszyn i wykonywa÷ innych niebezpiecznych czynnoøci,
poniewaù lek Lioresal Intrathecal moúe wpływaû na te czynnoüci.
Waýne informacje o niektórych składnikach leku Lioresal Intrathecal
Lek Lioresal Intrathecal zawiera mniej niþ 1 mmol sodu (23 mg) na maksymalnÿ dawk, tzn. jest
zasadniczo „wolny od sodu”.

3.

Jak stosowa lek Lioresal Intrathecal

Ten lek naley zawsze stosowa zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wtpliwoci naley zwróci si
do lekarza lub farmaceuty.
Sposób podawania
Lek Lioresal Intrathecal mo e by podawany w bezpo rednim wstrzykni ciu lub infuzji do kanału
rdzeniowego wył cznie przez wykwalifikowanego specjalist i przy pomocy odpowiedniej aparatury.
Z tego wzgldu na pocztku leczenia konieczny jest pobyt pacjenta w szpitalu.
Na pocztku leczenia lekarz ustali czy pojedyncze wstrzyknicie leku w mniejszej dawce - Lioresal
Intrathecal, 0,05 mg/1 ml, roztwór do wstrzykiwa - złagodzi skurcze mini. Jeli bdzie to moliwe, pod
skór pacjenta zostanie wszczepiona specjalna pompa, która pozwoli na cigłe dozowanie dostosowane do
pacjenta.
Jest bardzo wane, aby pacjent zgłaszał si na ustalone wizyty, w czasie których lekarz ponownie
napełni pomp.
Jeli pacjent otrzyma zbyt mał dawk leku Lioresal Intrathecal mo!e powróci" zwi#kszone napi$cie
mi%&ni. Mog' równie( nasili) si* skurcze mi+,ni.
Nale-y natychmiast powiedzie. lekarzowi, je/li nie dojdzie do złagodzenia skurczów mi01ni lub wyst2pi
ich nawrót.
Lekarz musi regularnie kontrolowa3 stan pacjenta oraz czynno45 pompy – przynajmniej raz w miesi6cu.
Czas trwania leczenia
O czasie trwania leczenia zdecyduje lekarz.
Zastosowanie wi7kszej ni8 zalecana dawki leku Lioresal Intrathecal
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Nale9y natychmiast skontaktowa: si; z lekarzem, je<li pacjent lub opiekun zauwa=y objawy
przedawkowania, które mog> wyst?pi@ nagle lub stopniowo:
•
zbyt małe napiAcie miBCnie
•
sennoDE
•
zawroty głowy lub uczucie pustki w głowie
•
nadmierne wydzielanie Fliny
•
nudnoGci lub wymioty
•
trudnoHci w oddychaniu a nawet zatrzymanie oddychania
•
drgawki
•
ograniczenie IwiadomoJci a nawet KpiLczka
•
niska temperatura ciała
Przerwanie stosowania leku Lioresal Intrathecal
JeMli konieczne jest przerwanie podawania leku moNe to byO wykonane wyłPcznie przez lekarza
prowadzQcego, który stopniowo zmniejszy dawkR leku, aby uniknST działaU niepoVWdanych. Nagłe
przerwanie podawania leku Lioresal Intrathecal moXe byY przyczynZ ci[\kich działa] niepo^_danych,
które w kilku przypadkach zako`czyły sia zgonem.
Naleby natychmiast skontaktowac sid z lekarzem, jeeli pacjent lub opiekunowie zauwafg nasthpujice
objawy i symptomy przerwania stosowania leku Lioresal Intrathecal. Jest to szczególnie wajne dla
dalszego podawania przez pompk.
•
nasilenie spastycznolci, zbyt dume napincie miopniowe
•
trudnoqci w poruszaniu mirsniami
•
zwitkszenie czustovci akcji serca i szybsze twtno
•
xwiyd
•
mrowienie, pieczenie lub drztwienie dłoni i stóp
•
kołatania serca
•
l{k
•
gor|czka
•
niskie ci}nienie krwi
•
zmiany stanu psychicznego pacjenta, np. pobudzenie, dezorientacja, omamy, nieprawidłowe
my~lenie i zachowanie
•
napady padaczkowe
•
długotrwały bolesny wzwód prcia (priapizm)
Powysze objawy mog spowodowa cisze działania niepo dane, które mog prowadzi do zgonu,
jeli natychmiast nie zostanie zastosowane leczenie.
Naley pamita, e usterki pompy, takie jak problemy z bateriami czy cewnikiem, defekt sygnału
alarmowego czy wadliwe działanie urzdzenia, mog prowadzi do przedawkowania lub podawania za
małych dawek leku.
W razie jakichkolwiek wtpliwoci zwizanych ze stosowaniem leku naley zwróci si do lekarza.
4.

Moliwe działania niepodane

* Działania niepodane oznaczone gwiazdk wystpuj z wiksz cz¡sto¢ci£ u pacjentów z pora¤eniem
mózgowym.
Jak ka¥dy lek, lek ten mo¦e powodowa§ działania niepo¨©dane, chociaª nie u ka«dego one wyst¬pi.
Działania niepo®¯dane s° cz±stsze podczas rozpoczynania leczenia w szpitalu, jednak mog² one równie³
wyst´piµ pó¶niej. Wiele z wymienionych działa· niepo¸¹danych moºe tak»e mie¼ zwi½zek z podstawow¾
leczon¿ chorobÀ.
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Wadliwe działania zaimplantowanego urzÁdzenia dostarczajÂcego lek lub systemu do infuzji moÃe
prowadziÄ do wystÅpienia objawów odstawienia, które mogÆ powodowaÇ zgon (patrz objawy przerwania
stosowania w punkcie 3 „Jak stosowaÈ lek Lioresal Intrathecal”).
Zgłoszono nastÉpujÊce działania niepoËÌdane oraz czÍstoÎÏ ich wystÐpowania:
Bardzo czÑsto, wiÒcej niÓ 1 na 10 leczonych pacjentów
•
małe napiÔcie miÕÖni
•
senno×Ø
CzÙsto, 1 do 10 na 100 leczonych pacjentów
•
lÚk
•
zmniejszony apetyt
•
zadyszka, spowolniony lub płytki oddech
•
zmniejszona czujnoÛÜ
•
zmniejszenie ciÝnienia krwi podczas siadania i wstawania
•
depresja
•
dezorientacja
•
biegunka a nawet nietrzymanie stolca
•
zwiÞkszone napißcie miàáni
•
gorâczka
•
zwiãkszony niepokój ruchowy
•
zatrzymanie moczu*
•
swädzåcy obrzæk skóry, podobnie jak po ugryzieniu owada
•
çwièd
•
ból głowy*, ból
•
drgawki*
•
zapalenie płuc
•
dziwne uczucia dotyczéce skóry z mrowieniem rêk i nóg
•
suchoëì jamy ustnej
•
osłabienie miíîni
•
ïpiðczka
•
dreszcze
•
obrzñk twarzy, ròk i nóg
•
zawroty głowy
•
zaburzenia płciowe
•
zaburzenia ostroóci wzroku z zamazanym lub podwójnym widzeniem
•
apatia
•
mimowolne oddawanie moczu
•
nudnoôci lub wymioty*
•
nadmierne õlinienie siö
•
zaparcie
•
zamazana mowa
•
spl÷tanie
•
zahamowanie czynnoøci oddechowej
Niezbyt czùsto, 1 do 10 na 1000 leczonych pacjentów
•
zmniejszenie iloúci płynów w organizmie (odwodnienie)
•
bladoûü skóry
•
wysokie ciýnienie krwi
•
niedroþnoÿ jelit z zatkania
•
utrata pamici/roztargnienie
•
zaburzenia nastroju
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

łysienie
fałszywe wraenia zmysłowe niespowodowane zewn trznym bodcem
zaczerwienienie skóry
niska temperatura ciała
trudnoci w połykaniu
problemy z koordynacja ruchów
myli i próby samobójcze
nadmierne pocenie si
oczopls
zwolnione bicie serca
osłabione odczuwanie smaku
zatkanie naczynia krwiono nego z powodu zatoru w yłach gł bokich
omamy
euforia

Rzadko, 1 do 10 na 10 000 leczonych pacjentów
•
zagra aj ce yciu objawy z odstawienia leku spowodowane problemami z podaniem leku
Niektóre objawy niepodane wystpuj z nieznan czstoci:
• wzrost bocznego skrzywienia krgosłupa (skolioza)
• niezdolno do osignicia lub utrzymania wzwodu (zaburzenia erekcji)
Zgłaszanie działa niepodanych
Jeli wyst pi! jakiekolwiek objawy niepo"#dane, w tym wszelkie objawy niepo$%dane niewymienione
w ulotce, nale&y powiedzie' o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepo()dane mo*na zgłasza+
bezpo,rednio do Departamentu Monitorowania Niepo-.danych Działa/ Produktów Leczniczych Urz0du
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Aleje Jerozolimskie 181C
PL-02 222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Dzi1ki zgłaszaniu działa2 niepo34danych mo5na b6dzie zgromadzi7 wi8cej informacji na temat
bezpiecze9stwa stosowania leku.
5.

Jak przechowywa: lek Lioresal Intrathecal

Lek nale;y przechowywa< w miejscu niewidocznym i niedost=pnym dla dzieci.
Warunki przechowywania
Nie przechowywa> w temperaturze powy?ej 30°C.
Nie zamra@aA. Nie sterylizowaB wysokC temperaturD.
Lek naleEy zuFyG natychmiast po otwarciu. Niewykorzystany roztwór naleHy usunIJ.
Roztwór musi byK klarowny i bezbarwny. W przypadku stwierdzenia zmLtnienia lub przebarwieM roztwór
nie moNe byO uPyty i naleQy go wyrzuciR.
Nie wolno stosowaS leku Lioresal Intrathecal po upływie terminu waTnoUci zamieszczonego na ampułce
i kartoniku. Termin waVnoWci oznacza ostatni dzieX danego miesiYca.
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Leków nie naleZy wyrzuca[ do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Nale\y zapyta]
farmaceut^, jak usun_` leki, których sia jub nie ucywa. Takie postdpowanie pomoee chronif grodowisko.
Zawartohi opakowania i inne informacje

6.
•

Substancjj czynnk leku jest baklofen.
1 ml leku Lioresal Intrathecal 10 mg/20 ml roztwór do infuzji:
1 ml roztworu do infuzji zawiera 0,5 mg baklofenu.
1 ampułka z 20 ml roztworu do infuzji zawiera 10 mg baklofenu.
1 ml leku Lioresal Intrathecal 10 mg/5 ml roztwór do infuzji:
1 ml roztworu do infuzji zawiera 2,0 mg baklofenu.
1 ampułka z 5 ml roztworu do infuzji zawiera 10 mg baklofenu.

•

Pozostałe składniki to: sodu chlorek, woda do wstrzykiwal.

Jak wyglmda lek Lioresal Intrathecal i co zawiera opakowanie
Lek Lioresal Intrathecal jest klarownym, bezbarwnym roztworem w przezroczystej, bezbarwnej ampułce.
Lek Lioresal Intrathecal 10 mg/20 ml roztwór do infuzji oraz Lioresal Intrathecal 10 mg/5 ml roztwór do
infuzji sn dostopne w opakowaniach zawierajpcych 1, 2 lub 5 ampułek.
Nie wszystkie wielkoqci opakowar muszs znajdowat siu w obrocie.
Podmiot odpowiedzialny
Novartis Poland Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa
tel.: + 48 22 37 54 888
Wytwórca/Importer
Novartis Pharma GmbH
Roonstrasse 25
D-90429 Nürnberg
Niemcy
Novartis Poland Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa
Ten produkt leczniczy został dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego pod nastvpujwcymi nazwami:
Niemcy:

Lioresal Intrathecal 10 mg/20 ml Infusionslösung
Lioresal Intrathecal 10 mg/5 ml Infusionslösung

Polska:

Lioresal Intrathecal 10 mg/20 ml, roztwór do infuzji
Lioresal Intrathecal 10 mg/5 ml, roztwór do infuzji

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 03/2020
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________________________________________________________________________

Informacje przeznaczone wyłxcznie dla fachowego personelu medycznego:
Jak przygotoway i podaz produkt leczniczy Lioresal Intrathecal?
Podanie dawki próbnej, wszczepienie pompy infuzyjnej oraz zwi{kszanie dawki produktu leczniczego
podawanego dooponowo nale|y przeprowadza} w warunkach szpitalnych, w o~rodkach posiadajcych
odpowiednie dowiadczenie oraz pod bardzo wnikliwym nadzorem odpowiednio wykwalifikowanych
lekarzy. Naley zapewni natychmiastow dostpno  oddziału intensywnej opieki medycznej ze wzgldu
na moliwo wystpienia cikich lub zagraajcych yciu działa niepodanych produktu leczniczego.
W celu ustalenia optymalnego schematu dawkowania produktu leczniczego Lioresal Intrathecal, kady
pacjent otrzymuje najpierw jako prób przed rozpoczciem długotrwałego leczenia produkt leczniczy
Lioresal Intrathecal 0,05 mg/1 ml we wstrzykniciu dooponowym w bolusie przez cewnik dooponowy lub
przez nakłucie ldwiowe. Nastpnie naley bardzo uwanie dostosowa dawk indywidualnie do potrzeb
pacjenta. Jest to konieczne ze wzgldu na znaczne ró nice w dawkach skutecznych terapeutycznie dla
poszczególnych pacjentów.
W terapii długotrwałej podaje si¡ produkt leczniczy Lioresal Intrathecal 10 mg/20 ml lub Lioresal
Intrathecal 10 mg/5 ml za pomoc¢ wszczepianej pompy, dzi£ki której mo¤liwa jest ci¥gła infuzja roztworu
baklofenu do płynu mózgowo-rdzeniowego.
Skuteczno¦§ produktu leczniczego Lioresal Intrathecal wykazano w badaniach klinicznych u¨ywaj©c
systemu do infuzji SynchroMed. System ten słuª«cy do podawania leku wyposa¬ony jest w zbiorniki do
wielokrotnego napełniania, które wszczepia si podskórnie pacjentowi (zazwyczaj w tkanki ®ciany
brzucha). Przyrz¯d ten poł°czony jest równie± z cewnikiem dooponowym, który tak²e biegnie od miejsca
podskórnego wszczepienia do przestrzeni podpaj³czynówkowej. Dotychczas brak do´wiadczenia z innymi
wszczepianymi systemami do infuzji produktu leczniczego.
Przed podaniem produktu leczniczego Lioresal Intrathecal naleµy przeprowadzi¶ badanie mielograficzne
przestrzeni podpaj·czynówkowej pacjentów ze spastyczno¸ci¹ pourazowº. W przypadku stwierdzenia
w badaniu radiologicznym oznak zapalenia paj»czynówki, nie nale¼y rozpoczyna½ terapii produktem
leczniczym Lioresal Intrathecal.
Przed rozpocz¾ciem podawania produktu leczniczego Lioresal Intrathecal, nale¿y sprawdziÀ
przezroczystoÁÂ oraz bezbarwnoÃÄ roztworu. W razie zmÅtnienia lub przebarwienia roztworu, nie wolno
podawaÆ produktu leczniczego.
KaÇda ampułka przeznaczona jest wyłÈcznie do jednorazowego uÉytku. Roztwór znajdujÊcy siË w niej jest
stabilny, izotoniczny, wolny od pirogenów i przeciwutleniaczy, o wartoÌci pH 5,0-7,0.
Wszczepienie pompy infuzyjnej / faza zwiÍkszania dawki (w warunkach szpitalnych)
Po potwierdzeniu odpowiedzi pacjenta na terapiÎ produktem leczniczym Lioresal Intrathecal w fazie
próbnej, moÏna rozpoczÐÑ dooponowÒ infuzjÓ produktu leczniczego przy uÔyciu wymienionej wyÕej
pompy infuzyjnej. Przeciwskurczowe działanie baklofenu rozpoczyna siÖ po upływie 6 do 8 godzin od
rozpocz×cia ciØgłej infuzji, a maksymalne działanie leku obserwuje siÙ po 24 do 48 godzinach.
CałkowitÚ poczÛtkowÜ dawkÝ dobowÞ produktu leczniczego Lioresal Intrathecal oblicza siß w nastàpujácy
sposób: jeâli działanie leku po podaniu dawki próbnej utrzymuje siã przez ponad 12 godzin, dawkä tå
przyjmuje siæ jako dawkç poczètkowé. Jeêli działanie leku po podaniu dawki próbnej utrzymuje sië krócej
niì 12 godzin, wówczas naleíy podwoiî dawkï próbnð i podañ jako dawkò poczótkowô. Nie naleõy
zwiöksza÷ dawki leku w ciøgu pierwszych 24 godzin terapii.
Po pierwszym dniu leczenia dawkù leku moúna stopniowo zwiûkszaü, aby osiýgnþÿ zamierzony wynik
terapeutyczny. Dobowej dawki nie powinno si zwi ksza bardziej ni o 10% do 30% poprzedniej dawki
u pacjentów ze spastycznoci pochodzenia rdzeniowego i 5% do 15% u pacjentów ze spastycznoci
8

pochodzenia mózgowego. W przypadku zastosowania pompy programowanej, zaleca si modyfikacj
dawki tylko jeden raz na 24 godziny. W przypadku zastosowania pomp nieprogramowanych
wyposa onych w cewnik o długo ci 76 cm, podaj cy 1 ml roztworu na dob , zaleca si ocen reakcji
pacjenta na now dawk leku po okresie 48 godzin. Jeli znaczne zwikszenie dawki dobowej nie
spowoduje zwikszenia działania klinicznego, naley sprawdzi prawidłowe funkcjonowanie pompy
i drono cewnika.
Zasadniczo dawk produktu leczniczego zwiksza si do uzyskania dawki podtrzymujcej w zakresie
300 µg - 800 µg na dob u pacjentów ze spastycznoci pochodzenia rdzeniowego. Pacjenci ze
spastyczno!ci" pochodzenia mózgowego zazwyczaj wymagaj# podania mniejszych dawek (patrz ni$ej).
Faza terapii długotrwałej
Celem leczenia jest zastosowanie najmniejszej dawki, zapewniaj%cej dobr& kontrol' spastyczno(ci bez
wyst)pienia nieakceptowanych działa* niepo+,danych. Poniewa- w trakcie leczenia działanie
terapeutyczne mo.e ulec zmniejszeniu, a nasilenie spastyczno/ci mo0e si1 zmieni2, zazwyczaj konieczne
jest dostosowanie dawki w warunkach szpitalnych w fazie terapii długotrwałej.
Równie3 w tym przypadku, dawk4 dobow5 mo6na zwi7kszy8 o 10% do 30% u pacjentów ze
spastyczno9ci: pochodzenia rdzeniowego i 5% do 20% (górna granica) u pacjentów ze spastyczno;ci<
pochodzenia mózgowego poprzez zmian= pr>dko?ci infuzji lub zmian@ stABenia baklofenu w zbiorniku
pompy. I odwrotnie, w razie wystCpienia działaD niepoEFdanych, dobowG dawkH produktu leczniczego
moIna zmniejszyJ o 10% do 20%.
KoniecznoKL nagłego zwiMkszenia dawki, celem uzyskania odpowiedniego wyniku leczenia, sugeruje
moNliwoOP wystQpienia awarii pompy, bRdS zagiTcia, pUkniVcia (otarcia) lub przemieszczenia siW cewnika.
Dawka podtrzymujXca produktu leczniczego Lioresal Intrathecal w długotrwałej terapii pacjentów ze
spastycznoYciZ pochodzenia rdzeniowego wynosi zazwyczaj 300 µg do 800 µg baklofenu na dob[.
Najmniejsze i najwi\ksze zarejestrowane dawki dobowe podawane poszczególnym pacjentom w fazie
nasycania lekiem wynosiły odpowiednio 12 µg i 2003 µg (badania prowadzone w Stanach
Zjednoczonych). Do]wiadczenie z zastosowaniem dawek przekraczaj^cych 1000 µg na dob_ jest
ograniczone. Przez kilka pierwszych miesi`cy leczenia naleay weryfikowab dawkc produktu leczniczego
i modyfikowad je szczególnie czfsto.
W przypadku pacjentów ze spastycznogcih pochodzenia mózgowego dawki podtrzymujice stosowane
podczas długotrwałej terapii przez podanie cijgłej infuzji produktu leczniczego Lioresal Intrathecal
znajdujk sil w zakresie od 22 µg do 1400 µg baklofenu na dobm, a nrednie dobowe dawki produktu
leczniczego wynoszo 276 µg po 1-rocznym okresie obserwacji i 307 µg po 2 latach. Dzieci w wieku
ponipej 12 lat zazwyczaj wymagajq podania mniejszych dawek (zakres: 24 µg do 1199 µg na dobr;
srednio: 274 µg na dobt).
Jeuli parametry techniczne pompy na to pozwalajv, po ustaleniu dawki dobowej produktu leczniczego
i ustabilizowaniu działania przeciwskurczowego mowna próbowax dostosoway podawanie produktu
leczniczego do dobowego rytmu spastycznozci. Na przykład, je{li skurcze wyst|puj} cz~ciej w godzinach
nocnych, moe to wymaga 20% zwikszenia prdkoci infuzji na godzin . Zmiany prdkoci infuzji
naley zaprogramowa tak, by miały one miejsce na 2 godziny przed wystpieniem danego działania
klinicznego.
Przez cały okres leczenia, w orodku prowadzcym leczenie konieczna jest regularna, co najmniej
comiesiczna kontrola tolerancji produktu leczniczego Lioresal Intrathecal i ewentualnych oznak
zakaenia. Naley regularnie sprawdza prawidłowe funkcjonowanie systemu infuzyjnego. Rozwój
miejscowego zakaenia lub nieprawidłowe działanie cewnika moe spowodowa przerw w dooponowym
podawaniu produktu leczniczego Lioresal Intrathecal ze skutkami zagraajcymi yciu pacjenta.
Stenie baklofenu wymagane podczas napełniania pompy zaley od całkowitej dawki dobowej produktu
leczniczego oraz od prdkoci infuzji przez pomp. Je li konieczne jest podawanie baklofenu
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w st¡¢eniach innych ni£ 0,05 mg/ml, 0,5 mg/ml lub 2 mg/ml, produkt leczniczy Lioresal Intrathecal nale¤y
rozcie¥czy¦ w warunkach aseptycznych stosuj§c jałowy roztwór chlorku sodu do wstrzykiwa¨,
niezawieraj©cy ªrodków konserwuj«cych. W tym przypadku nale¬y przestrzega instrukcji podanej przez
wytwórc® pompy infuzyjnej.
Około 5% pacjentów mo¯e wymaga° podania wi±kszej dawki produktu leczniczego ze wzgl²du na
zmniejszenie skuteczno³ci leczenia („rozwój tolerancji”) podczas długotrwałego leczenia. Jak opisano
w literaturze, rozwojowi tolerancji zapobiega zachowanie 10 do 14-dniowej przerwy w podawaniu
baklofenu, podczas której nale´y podawaµ siarczan morfiny bez zawarto¶ci ·rodków konserwuj¸cych. Po
tym okresie pacjent mo¹e znów reagowaº na leczenie produktem leczniczym Lioresal Intrathecal. Terapi»
nale¼y wznowi½ podaj¾c dawk¿ poczÀtkowÁ stosowanÂ w infuzji ciÃgłej, a nastÄpnie ponownie stopniowo
zwiÅkszaÆ dawkowanie, aby uniknÇÈ działaÉ niepoÊËdanych z powodu przedawkowania. ProcedurÌ tÍ
naleÎy przeprowadzaÏ w warunkach szpitalnych.
NiezgodnoÐci farmaceutyczne
Produktów leczniczych Lioresal Intrathecal 10 mg/20 ml oraz 10 mg/5 ml roztwory do infuzji nie wolno
mieszaÑ z innymi roztworami do wstrzykiwaÒ lub infuzji z wyjÓtkiem jałowego, niezawierajÔcego
Õrodków konserwujÖcych roztworu chlorku sodu, rozcie×czonego w warunkach aseptycznych.
Wykazano niezgodnoØÙ chemicznÚ pomiÛdzy dekstrozÜ a baklofenem.
Nie zamraÝaÞ. Nie sterylizowaß wysokà temperaturá.
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