
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )® BOTOX(الموافقة على العالج باستخدام البوتكس 
 القابل للحقن) Aتوكسین البوتولینیوم (

 
 المعلومات األساسیة والغرض

 القابل للحقن في) A(توكسین البوتولینیوم  BOTOX®اقترح طبیبك نظاًما للعالج باستخدام البوتكس 

  . 

ل العالج الطبیعي وقد تم اقتراح ھذا العالج بسبب فرط الضغط (اإلجھاد الزائد، الشد العضلي) في الذراعین أو الرجلین. وتمت مناقشة العالجات البدیلة مث
 واألدویة والجبیرة والدعامات والجراحة.

 
 أللبومین، منتج من دم اإلنسان، المعتمدة لالستخدام في األغراض الطبیة من قِبَل وزارة الصحة الكندیة.(البوتكس) على نسبة صغیرة للغایة من ا BOTOX®وتحتوي مادة 

 
 اإلجراءات العالجیة

 أشھر. 3 – 6(البوتكس) (وضعھا في حقنھ) في عضلة واحدة أو أكثر. أفھم أنھ قد یلزم الخضوع للعالج بالحقن كل  BOTOX®أفھم أنھ سیتم حقن مادة 
 

(البوتكس) یشیر فقط إلى استخدامھ لعالج الحنف الحركي (اعوجاج إصبع القدم)  BOTOX®أعرف أن وصف وزارة الصحة الكندیة الستخدام مادة 
وحدة كل ثالثة أشھر. أُدرك أن الطبیب المعالج لطفلي قد یوصي  200وحدات لكل كیلوجرام بحد أقصى  6باستخدام الجرعات الموصى بھا ومقدارھا 

معلومات علمیة تخدام جرعة أكبر لعالج الطفل من فرط الضغط. أفھم أن الجرعة الموصى بھا من قِبَل الطبیب المعالج لطفلي تم حسابھا استنادً إلى أفضل باس
 متوفرة، ووزن الطفل وعدد العضالت المراد حقنھا.

 
 منھا على سبیل المثال:آثار جانبیةلقد تم إبالغي بأنھ قد تحدث

 
 مریض) 1000من بین كل  8أو  0.8%منطقة الحقن (بنسبة ُمقدَّرة یف أو تكدم في تورم أو نز •
 )1%في مكان الحقن (بنسبة ُمقدَّرة  ضعف موضعي مؤقت •
 )1سلس بول مؤقت (بنسبة ُمقدَّرة % •
تتضمن األعراض  ضعف في العضالت القاصیة التي لم یتم حقنھا مما یوضح انتشار مادة التوكسین على نطاق أوسع مما ھو مطلوب (قد •

تدلي جفون العینین أو التلعثم أثناء الكالم أو صعوبة في البلع أو صعوبات في التنفس أو ضعف عام في العضالت وقد تتراوح مدى الخطورة 
 )1000من كل  4أو  0.4%من حاالت بسیطة للغایة إلى بالغة الخطورة) (النسبة الُمقدَّرة 

 
(البوتكس) إلى صعوبة في البلع أو الكالم أو التنفس وفي حاالت نادرة للغایة كان  BOTOX®أُدِرك أنھ في عدد صغیر من الحاالت، قد یؤدي استخدام 

لتفاعل السلبي (البوتكس) مصحوبًا بالدخول إلى المستشفى والوفاة. لقد تم منحي معلومات حول العالمات واألعراض الناجمة عن ا BOTOX®استخدام مادة 
(البوتكس) والتي قد تظھر بعد العالج بمدة یوم على أقرب تقدیر أو بعد عدة أسابیع على أقصى تقدیر. لقد علمت أنھ یتعین علّي إحضار  BOTOX®لمادة 

(البوتكس) قد كان مصاحبًا ببعض  BOTOX®أُدرك أن استخدام مادة  طفلي لتلقي الرعایة الطبیة العاجلة في حالة ظھور ھذه العالمات أو األعراض علیھ.
(البوتكس) تسبب  BOTOX®(البوتكس) ھي السبب وراء تلك النوبات. أُدرك أن مادة  BOTOX®النوبات بالرغم من عدم وجود دلیل واضح على أن مادة 

ره. وبالرغم من أنھ تم استخدام مادة اإلصابة ببعض الضعف في العضالت التي تم حقنھا وأن ھذا الشعور بالضعف قد یستمر لمدة عامین حتى یزول أث
®BOTOX  عاًما في عالج األطفال، فال تزال ھناك بعض اآلثار الجانبیة طویلة المدى لمادة  15(البوتكس) على مدار أكثر من®BOTOX  (البوتكس) على

 العضالت لم یتم اكتشافھا بعد.

(البوتكس)، فضالً عن إتاحة الفرصة لي لطرح األسئلة وإبداء  BOTOX®ل مادة لقد حصلت على القدر الكافي من المعلومات الشفھیة/ الكتابیة حو
 موافقتي على ھذا العالج.
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