Behandling af svær spasticitet med
Baclofenpumpe
Du er blevet tilbudt behandling af svær spasticitet med
en Baclofenpumpe. Det er en behandling, hvor medicinen ved hjælp af en indopereret pumpe føres via et
kateter direkte ind i rygsøjlen og ind i rygmarvsvæsken.
Behandlingen kan ikke helbrede den sygdom, der ligger til grund for spasticiteten, men den kan afhjælpe
symptomerne og give bedre funktionalitet og livskvalitet med få bivirkninger.

HVEM TILBYDES BEHANDLINGEN
Lider du af svær spasticitet og har forsøgt behandling
med Baclofen i tabletform (Baklofen eller Lioresal), og
dette ikke har haft tilstrækkelig effekt, eller der har været udtalte bivirkninger, kan Baclofenpumpen være en
løsning.

fra det vurdere, om du vil have gavn af at få Baclofen
direkte i rygmarvsvæsken. Denne test foregår aktuelt
på Aarhus Universitetshospital.
Operation
Hvis lægen vurderer, at du vil have gavn af pumpen
bliver du tilbudt at få indopereret en pumpe. Operationen foregår både i Aarhus og i Aalborg.
Kontrol
Når du har fået en baclofenpumpe skal du gå til kontrol
og genopfyldning af pumpen i Spasticitets Ambulatoriet på Aalborg Universitetshospital. Det er vigtigt, at
du møder op til de aftaler, du har, for at du kan få det
bedste resultat af behandlingen og for at sikre, at pumpen fungerer som den skal.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ
SÅDAN VIRKER BACLOFENPUMPEN
Pumpen opereres ind under maveskindet, hvorfra der
går et tyndt plastik kateter om til rygsøjlen og ind i rygmarvsvæsken. Her kan medicinen virke direkte på de
nerveceller, der sidder i rygmarven.
Da medicinen er tæt på det sted, hvor det skal virke,
kan man nøjes med meget små doser. Da medicindoserne er små, oplever de fleste kun få bivirkninger til
behandlingen.
Pumpen kan programmeres, så den giver lige præcis
den mængde medicin, du har brug for, således det virker på dine symptomer, og uden du får voldsomme bivirkninger.

Afhjælper primært spasticitet i benene.

SÅDAN FOREGÅR BEHANDLINGEN
Testdosis
Inden det besluttes, om du vil have gavn af pumpen,
vil du udover at tale med en læge også få en testdosis,
som foregår ved, at en dosis af medicinen sprøjtes ind
i din rygmarvsvæske. Herefter vil lægen observere,
hvilken virkning medicinen har på din spasticitet og ud

Når du har en Baclofenpumpe, er der ligesom ved alle
andre behandlinger visse ting, du skal være opmærksom på. Det vil være en god idé at fortælle dine venner
og familie om pumpen.
Fortæl også dine andre læger om pumpen, og hav altid
dit ID-kort på dig, hvorpå der står vigtige oplysninger
om din behandling.
Overdosering eller medicinmangel
Det er vigtigt, at du og dine pårørende er opmærksomme på symptomer ved en evt. overdosering eller
mangel på medicin. Kontakt afdelingen, hvis du oplever følgende:
Symptomer på overdosering:
• Slaphed begyndende i benene
• Sløvhed og døsighed
• Kvalme og opkastning
• Svimmelhed
• Lav temperatur
• Faldende blodtryk
• Bevidsthedstab
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Symptomer ved medicinmangel:
• Slaphed begyndende i benene
• Kløende hud
• Hallucinationer
• Øget temperatur
• Ændringer i blodtryk
Hvis du hører en alarmlyd fra pumpen, skal du tage
kontakt til Spasticitets Ambulatoriet hurtigst muligt, da
det kan betyde, at det er tid til genopfyldning af medicin, eller at batteriet i pumpen er ved at være opbrugt.

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Kontakt
Har du spørgsmål i forbindelse med behandlingen, er
du velkommen til at kontakte Spasticitets Ambulatoriet.

Kontakt

Spasticitets Ambulatoriet
Tlf. 97 66 28 75
eller
Tlf. 97 66 22 58

Kan man rejse, når man har Baclofenpumpe?
Ja, det kan man godt, men husk at få tjekket, om der
er nok medicin på pumpen, så den ikke løber tør.
Samt medbringe dit id-kort til pumpen.
Kan man MR scannes?
Ja, men kontakt først Spasticitets Ambulatoriet for at
få pumpen kontrolleret inden - og måske efter scanningen.
Må man svømme?
Ja, det må man godt.
Må man dykke?
Ja, det må man gerne, men ikke over 2 atmosfæres
tryk svarende til ca. 10 meter dybt.
Kan man ligge på maven?
Ja, det kan man godt, men vær opmærksom på, om
der opstår tryg eller evt. rødme/sår omkring pumpen.
Kan pumpen aktivere metaldetektorer i lufthavnen?
Ja, det kan den godt, men hvis bare du viser dit idkort, bør der ikke være problemer.
Hvor lang holdbarhed har medicinen?
Max 180 dage.
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