Ulotka dołczona do opakowania: informacja dla uytkownika
Lioresal Intrathecal 0,05 mg/1 ml roztwór do wstrzykiwa
Do stosowania u pacjentów dorosłych i dzieci w wieku 4 lat i starszych
Substancja czynna: baklofen
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
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5.
Jak przechowywa/ lek Lioresal Intrathecal
6.
Zawarto01 opakowania i inne informacje
1.

Co to jest lek Lioresal Intrathecal i w jakim celu si2 go stosuje

Lioresal Intrathecal jest lekiem stosowanym przy nadmiernym napi3ciu mi45ni.
Lioresal Intrathecal jest stosowany w celu sprawdzenia odpowiedzi na dooponowe podanie baklofenu
pacjentom z ci67k8, przewlekł9 spastyczno:ci; (zwi<kszone napi=cie mi>?niowe), której nie mo@na
skutecznie leczyA standardowymi lekami:
•
w stwardnieniu rozsianym
Jest to postBpujCca choroba układu nerwowego, mózgu i rdzenia krDgowego z objawami fizycznymi
i psychicznymi.
•
po urazach rdzenia krEgowego lub urazach z uszkodzeniem mózgu
•
w innych chorobach rdzenia krFgowego
2.

Informacje waGne przed zastosowaniem leku Lioresal Intrathecal

Kiedy nie stosowaH leku Lioresal Intrathecal
•
jeIli pacjent ma uczulenie na baklofen lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
(wymienionych w punkcie 6). JeJeli pacjent uwaKa, Le moMe byN uczulony, powinien poradziO siP
lekarza.
•
jeQli u pacjenta wystRpuje padaczka oporna na leczenie.
OstrzeSenia i Trodki ostroUnoVci
JeWli którykolwiek z poniXszych punktów odnosi siY do pacjenta, naleZy powiedzie[ o tym lekarzowi
przed rozpocz\ciem stosowania leku Lioresal Intrathecal:
•
zaburzenia kr]^enia płynu mózgowo-rdzeniowego spowodowane utrudnieniami przepływu
•
daj_ca si` leczya padaczka lub inne napady dragawkowe dotyczbce mózgu
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zaburzenia neurologiczne spowodowane przez uszkodzenie nerwów czaszkowych w rdzeniu
przedłuconym (objawy poradenia opuszkowego) lub czefciowe poragenie mihini układu
oddechowego
ostre lub przewlekłe stany spljtania
zaburzenia psychiczne i (lub) psychologiczne, takie jak schizofrenia
choroba Parkinsona
zaburzenia odruchów autonomicznych (niekontrolowane) w wywiadzie
niewystarczajkcy przepływ krwi w mózgu
trudnolci w oddychaniu
nadreaktywnomn zwieracza pocherza
choroby serca
zaburzenia czynnopci nerek
wrzody qołrdka i jelit
cistkie zaburzenia czynnouci wvtroby
zwiwkszone napixcie miyzniowe spowodowane przez przebyty uraz głowy
Długotrwałe leczenie zwi{kszonego napi|cia mi}~niowego naley rozpocz, kiedy objawy
spastycznoci s stabilne i mog by rzetelnie ocenione.
zakaenie
Przed podaniem dawki próbnej leku Lioresal Intrathecal naley upewni si, e u pacjenta nie
wystpuje zakaenie, poniewa moe ono utrudnia ocen reakcji pacjenta.

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 krgosłupa nazywany skolioz)
•

Jeli pacjent kiedykolwiek myli o samookaleczeniu lub samobójstwie naley natychmiast
porozmawia z lekarzem, lub uda si do szpitala. Naley równie poprosi¡ 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¨liwiaj©cej
wszczepienie pompy infuzyjnej. Lek Lioresal Intrathecal jest przeznaczony do stosowania u dzieci
w wieku 4 lat i starszych. Bezpieczeªstwo dooponowego stosowania leku Lioresal Intrathecal u dzieci
w wieku poni«ej 4 lat nie zostało jeszcze ustalone.
Pacjenci w wieku powy¬ej 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¯, °e ta grupa pacjentów mo±e by² bardziej podatna na wyst³powanie działa´
niepoµ¶danych. Dlatego pacjenci w podeszłym wieku powinni by· uwa¸nie monitorowani pod k¹tem
wystºpowania działa» niepo¼½danych.
Lioresal Intrathecal a inne leki
Nale¾y powiedzie¿ lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie
lub ostatnio, a takÀe o lekach, które pacjent planuje stosowaÁ.
NastÂpujÃce leki mogÄ wpływaÅ na działanie leku Lioresal Intrathecal lub lek Lioresal Intrathecal moÆe
oddziaływaÇ na nie. MoÈe zajÉÊ koniecznoËÌ dostosowania dawki leku Lioresal Intrathecal lub jednego
z innych stosowanych jednoczeÍnie leków:
• leki stosowane w chorobie Parkinsona
• leki łagodzÎce ciÏÐkie skurcze miÑÒni
• leki o hamujÓcym działaniu na funkcje oÔrodkowego układu nerwowego
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•
•

leki stosowane w leczeniu depresji, takie jak imipramina, doksepina, amitryptylina, opipramol
leki stosowane w leczeniu wysokiego ciÕnienia krwi

Lioresal Intrathecal z jedzeniem i piciem
StosujÖc lek Lioresal Intrathecal nale×y unikaØ jednoczesnego spoÙywania alkoholu, poniewaÚ moÛe to
spowodowaÜ niepoÝÞdane nasilenie lub nieprzewidywalne zmiany działania leku.
Cißàa i karmienie piersiá
Z powodu braku doâwiadczenia kobiety w ciãäy i karmiåce piersiæ mogç stosowaè lek Lioresal Intrathecal
wyłécznie, jeêli lekarz uzna to za absolutnie konieczne.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Nie naleëy prowadziì pojazdów, obsługiwaí maszyn i wykonywaî innych niebezpiecznych czynnoïci,
poniewað lek Lioresal Intrathecal moñe wpływaò na te czynnoóci.
Waône informacje o niektórych składnikach leku Lioresal Intrathecal
Lek Lioresal Intrathecal zawiera mniej niõ 1 mmol sodu (23 mg) na maksymalnö dawk÷, tzn. jest
zasadniczo „wolny od sodu”.

3.

Jak stosowaø lek Lioresal Intrathecal

Ten lek naleùy zawsze stosowaú zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wûtpliwoüci naleýy zwróciþ siÿ
do lekarza lub farmaceuty.
Sposób podawania
Lek Lioresal Intrathecal moe by podawany w bezporednim wstrzykniciu lub infuzji do kanału
rdzeniowego wyłcznie 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 wstrzykni cie leku Lioresal Intrathecal, roztworu do
wstrzykiwa łagodzi skurcze mi ni. Zalecana dawka to ½ do 1 ampułki. Dawka mo e by zwikszana
o ½ ampułki co 24 godziny, do maksymalnej dawki 2 ampułek.
Po kadym wstrzykniciu pacjent musi by monitorowany przez 4 do 8 godzin.
Jeli jest moliwe znaczce złagodzenie skurczów mini, specjalna pompa zostanie wszczepiona pod
skór pacjenta. Umoliwi to cigłe podawanie wikszych dawek leku Lioresal Intrathecal, roztworu do
infuzji. Dawka zostanie dostosowana indywidualnie dla pacjenta.
Ustalenie optymalnej dawki moe zaj kilka dni. Po ustaleniu optymalnego leczenia lekarz bdzie
regularnie kontrolował post py leczenia i funkcjonowanie pompy.
Nale!y natychmiast powiedzie" lekarzowi, je#li nie dojdzie do złagodzenia skurczów mi$%ni lub wyst&pi
ich nawrót.
Czas trwania leczenia
O czasie trwania leczenia zdecyduje lekarz.
Zastosowanie wi'kszej ni( zalecana dawki leku Lioresal Intrathecal
Nale)y natychmiast skontaktowa* si+ z lekarzem, je,li pacjent lub opiekun zauwa-y objawy
przedawkowania, które mog. wyst/pi0 nagle lub stopniowo:
•
zbyt małe napi1cie mi23nie
•
senno45
•
zawroty głowy lub uczucie pustki w głowie
•
nadmierne wydzielanie 6liny
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•
•
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nudno7ci lub wymioty
trudno8ci w oddychaniu a nawet zatrzymanie oddychania
drgawki
ograniczenie 9wiadomo:ci a nawet ;pi<czka
niska temperatura ciała

Przerwanie stosowania leku Lioresal Intrathecal
Je=li konieczne jest przerwanie podawania leku mo>e to by? wykonane wył@cznie przez lekarza
prowadzAcego, który stopniowo zmniejszy dawkB leku, aby uniknCD działaE niepoFGdanych. Nagłe
przerwanie podawania leku Lioresal Intrathecal moHe byI przyczynJ ciKLkich działaM niepoNOdanych,
które w kilku przypadkach zakoPczyły siQ zgonem.
NaleRy natychmiast skontaktowaS siT z lekarzem, jeUli pacjent lub opiekunowie zauwaVW nastXpujYce
objawy przerwania stosowania leku Lioresal Intrathecal. Jest to szczególnie waZne dla dalszego
podawania przez pomp[.
•
nasilenie spastyczno\ci, zbyt du]e napi^cie mi_`niowe
•
trudnoaci w poruszaniu mibcniami
•
zwidkszenie czestofci akcji serca i szybsze tgtno
•
hwiid
•
mrowienie, pieczenie lub drjtwienie dłoni i stóp
•
kołatania serca
•
lkk
•
gorlczka
•
niskie cimnienie krwi
•
zmiany stanu psychicznego pacjenta, np. pobudzenie, dezorientacja, omamy, nieprawidłowe
mynlenie i zachowanie
•
napady padaczkowe
•
trwały bolesny wzwód procia (priapizm)
Powypsze objawy mogq spowodowar cistsze działania niepouvdane, jewli natychmiast nie zostanie
zastosowane leczenie.
W razie jakichkolwiek wxtpliwoyci zwizzanych ze stosowaniem leku nale{y zwróci| si} do lekarza.
4.

Mo~liwe działania niepodane

*Działania niepodane oznaczone gwiazdk wystpuj z wiksz czstoci u pacjentów z poraeniem
mózgowym.
Jak kady lek, lek ten moe powodowa działania niepodane, chocia nie u kadego one wystpi.
Działania niepodane s czstsze podczas rozpoczynania leczenia w szpitalu, jednak mog one równie
wystpi póniej. Wiele z wymienionych działa niepo danych mo¡e tak¢e mie£ zwi¤zek z podstawow¥
leczon¦ chorob§.
Zgłoszono nast¨puj©ce działania niepoª«dane oraz cz¬sto® ich wyst¯powania:
Bardzo cz°sto, wi±cej ni² 1 na 10 leczonych pacjentów
•
małe napi³cie mi´µni
•
senno¶·
Cz¸sto, 1 do 10 na 100 leczonych pacjentów
•
l¹k
•
zmniejszony apetyt
•
zadyszka, spowolniony lub płytki oddech
•
zmniejszona czujnoº»
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•
•
•
•
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•
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•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zmniejszenie ci¼nienia krwi podczas siadania i wstawania
depresja
dezorientacja
biegunka a nawet nietrzymanie stolca
zwi½kszone napi¾cie mi¿Àni
gorÁczka
zwiÂkszony niepokój ruchowy
zatrzymanie moczu*
swÃdzÄcy obrzÅk skóry, podobnie jak po ugryzieniu owada
ÆwiÇd
ból głowy*, ból
drgawki*
zapalenie płuc
dziwne uczucia dotyczÈce skóry z mrowieniem rÉk i nóg
suchoÊË jamy ustnej
osłabienie miÌÍni
ÎpiÏczka
dreszcze
obrzÐk twarzy, rÑk i nóg
zawroty głowy
zaburzenia płciowe
zaburzenia ostroÒci wzroku z zamazanym lub podwójnym widzeniem
apatia
mimowolne oddawanie moczu
nudnoÓci lub wymioty*
nadmierne Ôlinienie siÕ
zaparcie
zamazana mowa
splÖtanie
zahamowanie czynno×ci oddechowej

Niezbyt czØsto, 1 do 10 na 1000 leczonych pacjentów
•
zmniejszenie iloÙci płynów w organizmie (odwodnienie)
•
bladoÚÛ skóry
•
wysokie ciÜnienie krwi
•
niedroÝnoÞß jelit z zatkania
•
utrata pamiàci/roztargnienie
•
zaburzenia nastroju
•
łysienie
•
fałszywe wraáenia zmysłowe niespowodowane zewnâtrznym bodãcem
•
zaczerwienienie skóry
•
niska temperatura ciała
•
trudnoäci w połykaniu
•
problemy z koordynacja ruchów
•
myåli i próby samobójcze
•
nadmierne pocenie siæ
•
oczoplçs
•
zwolnione bicie serca
•
osłabione odczuwanie smaku
•
zatkanie naczynia krwionoènego z powodu zatoru w éyłach głêbokich
•
omamy
•
euforia
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Rzadko, 1 do 10 na 10 000 leczonych pacjentów
•
zagraëajìce íyciu objawy z odstawienia leku spowodowane problemami z podaniem leku
Niektóre objawy niepoîïdane wystðpujñ z nieznanò czóstoôciõ:
• wzrost bocznego skrzywienia krögosłupa (skolioza)
• niezdolno÷ø do osiùgniúcia lub utrzymania wzwodu (zaburzenia erekcji)
Zgłaszanie działaû niepoüýdanych
Jeþli wystÿpi jakiekolwiek objawy niepo dane, w tym wszelkie objawy niepodane niewymienione
w ulotce, naley powiedzie o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepodane mo na zgłasza
bezpo rednio do Departamentu Monitorowania Niepo danych Działa Produktów Leczniczych Urzdu
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
Dziki zgłaszaniu działa niepodanych mona bdzie zgromadzi wicej informacji na temat
bezpieczestwa stosowania leku.
5.

Jak przechowywa lek Lioresal Intrathecal

Lek naley przechowywa w miejscu niewidocznym i niedostpnym dla dzieci.
Warunki przechowywania
Nie przechowywa w temperaturze powyej 30°C.
Nie zamraa . Nie sterylizowa! wysok" temperatur#.
Lek nale$y zu%y& natychmiast po otwarciu. Niewykorzystany roztwór nale'y usun().
Roztwór musi by* klarowny i bezbarwny. W przypadku stwierdzenia zm+tnienia lub przebarwie, roztwór
nie mo-e by. u/yty i nale0y go wyrzuci1.
Nie wolno stosowa2 leku Lioresal Intrathecal po upływie terminu wa3no4ci zamieszczonego na ampułce
i kartoniku. Termin wa5no6ci oznacza ostatni dzie7 danego miesi8ca.
Leków nie nale9y wyrzuca: do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Nale;y zapyta<
farmaceut=, jak usun>? leki, których si@ juA nie uBywa. Takie postCpowanie pomoDe chroniE Frodowisko.
6.

ZawartoGH opakowania i inne informacje

•

SubstancjI czynnJ leku jest baklofen.
1 ampułka z 1 ml roztworu do wstrzykiwaK zawiera 0,05 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 0,05 mg/1 ml roztwór do wstrzykiwaN jest dostOpny w opakowaniach
zawierajPcych 5 ampułek.
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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 nastQpujRcymi nazwami:
Niemcy :

Lioresal Intrathecal 0.05 mg/1 ml Injektionslösung

Polska:

Lioresal Intrathecal 0,05 mg/1 ml, roztwór do wstrzykiwaS

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 03/2020
_______________________________________________________________________
Informacje przeznaczone wyłTcznie dla fachowego personelu medycznego:
Jak przygotowaU i podaV produkt leczniczy Lioresal Intrathecal?
Podanie dawki próbnej, wszczepienie pompy infuzyjnej oraz zwiWkszanie dawki produktu leczniczego
podawanego dooponowo naleXy przeprowadzaY w warunkach szpitalnych, w oZrodkach posiadaj[cych
odpowiednie do\wiadczenie oraz pod bardzo wnikliwym nadzorem odpowiednio wykwalifikowanych
lekarzy. Nale]y zapewni^ natychmiastow_ dost`pnoab oddziału intensywnej opieki medycznej ze wzglcdu
na modliwoef wystgpienia cihikich lub zagrajajkcych lyciu działam nieponodanych produktu leczniczego.
W celu ustalenia optymalnego schematu dawkowania produktu leczniczego Lioresal Intrathecal, kapdy
pacjent otrzymuje najpierw jako próbq przed rozpoczrciem długotrwałego leczenia produkt leczniczy
Lioresal Intrathecal 0,05 mg/1 ml we wstrzyknisciu dooponowym w bolusie przez cewnik dooponowy lub
przez nakłucie ltduwiowe. Nastvpnie nalewy bardzo uwaxnie dostosoway dawkz indywidualnie do potrzeb
pacjenta. Jest to konieczne ze wzgl{du 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, dziki której moliwa jest cigła infuzja roztworu
baklofenu do płynu mózgowo-rdzeniowego.
Skuteczno produktu leczniczego Lioresal Intrathecal wykazano w badaniach klinicznych uywaj c
systemu do infuzji SynchroMed. System ten słucy do podawania leku wyposaony jest w zbiorniki do
wielokrotnego napełniania, które wszczepia si podskórnie pacjentowi (zazwyczaj w tkanki ciany
brzucha). Przyrzd ten połczony jest równie z cewnikiem dooponowym, który take biegnie od miejsca
podskórnego wszczepienia do przestrzeni podpajczynówkowej. Dotychczas brak dowiadczenia z innymi
wszczepianymi systemami do infuzji produktu leczniczego.
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Przed podaniem produktu leczniczego Lioresal Intrathecal naley przeprowadzi badanie mielograficzne
przestrzeni podpajczynówkowej pacjentów ze spastycznoci pourazow. W przypadku stwierdzenia
w badaniu radiologicznym oznak zapalenia pajczynówki, nie naley rozpoczyna terapii produktem
leczniczym Lioresal Intrathecal.
Przed rozpoczciem podawania produktu leczniczego Lioresal Intrathecal, naley sprawdzi
przezroczysto oraz bezbarwno roztworu. W razie zm¡tnienia lub przebarwienia roztworu, nie wolno
podawa¢ produktu leczniczego.
Ka£da ampułka przeznaczona jest wył¤cznie do jednorazowego u¥ytku. Roztwór znajduj¦cy si§ w niej jest
stabilny, izotoniczny, wolny od pirogenów i przeciwutleniaczy, o warto¨ci pH 5,0-7,0.
Dawka próbna (w warunkach szpitalnych).
Przed rozpocz©ciem długotrwałej infuzji produktu leczniczego Lioresal Intrathecal, naleªy najpierw
oceni« odpowied¬ pacjenta na baklofen w fazie próbnej. Do tego celu stosuje si produkt leczniczy
Lioresal Intrathecal 0,05 mg/1 ml. Dawk® próbn¯ zazwyczaj podaje si° w postaci nierozcie±czonej przez
cewnik dooponowy lub nakłucie l²d³wiowe. Zazwyczaj próbna dawka leku wynosi 25 mikrogramów do
50 mikrogramów baklofenu, co odpowiada zawarto´ci ½ do 1 ampułki produktu leczniczego Lioresal
Intrathecal 0,05 mg/1 ml. U dzieci zalecana dawka próbna wynosi 25 mikrogramów. Dawkµ nale¶y poda·
poprzez zmieszanie z płynem mózgowo-rdzeniowym (CSF, ang. cerebrospinal fluid) (barbota¸) przez
1 minut¹ (lub dłuºej). W odst»pach co najmniej 24-godzinnych dawka mo¼e by½ zwi¾kszana
o 25 mikrogramów do uzyskania maksymalnej dawki próbnej 100 mikrogramów w nast¿pujÀcy sposób:
Lioresal Intrathecal 0,05 mg/1 ml roztwór do wstrzykiwaÁ
Dawka próbna [mikrogramy
ml roztworu, odpowiadajÂce liczbie ampułek
baklofenu]
25 mikrogramów
0,5 ml = ½ ampułki
50 mikrogramów
1,0 ml = 1 ampułka
75 mikrogramów
1,5 ml = 1 ½ ampułki
100 mikrogramów
2,0 ml = 2 ampułki
Po kaÃdym wstrzykniÄciu (bolus) pacjent powinien pozostawaÅ pod obserwacjÆ przez 4 do 8 godzin.
Działanie pojedynczej dawki leku podanej dooponowo zazwyczaj rozpoczyna siÇ po upływie
½ do 1 godziny od podania leku. Maksymalny wynik spazmolityczny jest widoczny zazwyczaj po
4 godzinach od podania produktu leczniczego i utrzymuje siÈ przez około 4 do 8 godzin. PoczÉtek
działania produktu leczniczego, maksymalny skutek i czas działania róÊniË siÌ u poszczególnych
pacjentów i zaleÍÎ od dawki, nasilenia objawów oraz sposobu i prÏdkoÐci podawania roztworu. Konieczne
jest odnotowanie klinicznie istotnego zmniejszenia napiÑcia miÒÓniowego i (lub) zmniejszenia czÔstoÕci
lub nasilenia skurczów, aby uznaÖ, ×e pacjent odpowiada na leczenie. JeØli podanie dawki próbnej równej
zawartoÙci 2 ampułek produktu leczniczego Lioresal Intrathecal 0,05 mg/1 ml (odpowiadajÚcej
100 mikrogramom baklofenu) jest niewystarczajÛce, nie naleÜy dalej zwiÝkszaÞ dawki oraz nie naleßy
przechodzià do fazy ciágłej dooponowej infuzji.
Tolerancja dawki próbnej moâe róãniä siå u poszczególnych pacjentów. W przeszłoæci objawy
przedawkowania (çpièczka) wystépiły u jednego pacjenta po podaniu pojedynczej dawki próbnej
wynoszêcej 25 mikrogramów baklofenu, z tego wzglëdu leczenie naleìy rozpoczynaí wyłîcznie
w warunkach szpitalnych, zapewniajïc natychmiastowy dostðp do oddziału intensywnej opieki
medycznej.
Niezgodnoñci farmaceutyczneProdukt leczniczy Lioresal Intrathecal 0,05 mg/1 ml roztwór do
wstrzykiwaò podaje sió w postaci nierozcieôczonej.
Wykazano niezgodnoõö chemiczn÷ pomiødzy dekstrozù a baklofenem.
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Nie zamraúaû. Nie sterylizowaü wysoký temperaturþ.
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