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skóry

Chlorowodorek apomorfiny
DO PODAWANIA PODSKÓRNEGO

Pielęgnacja skóry

Ciągła infuzja niektórych leków to strategia mająca za zadanie optymalizację ich wchłaniania w celu lepszej kontroli choroby
Parkinsona. Do głównych celów tego typu terapii należą m.in. zmniejszenie częstotliwości występowania okresów „wyłączenia” i skrócenie czasu ich trwania.
Mimo że leki te na ogół szybko wchłaniają się z tkanki podskórnej, mogą czasami gromadzić się w skórze i powodować powstawanie guzków. Zazwyczaj nie stanowią one poważnego problemu. Tworzeniu się guzków można zapobiec, postępując
zgodnie ze wskazówkami zawartymi w niniejszej broszurze.

W JAKIE MIEJSCA MOŻNA
PODAWAĆ LEKI W INFUZJI CIĄGŁEJ?
Leki te należy wstrzykiwać w podskórną tkankę
tłuszczową. Najczęściej wybierane miejsca to:
•

zewnętrzna strona ud,

•

brzuch (poniżej pępka).

Aby zapobiec podrażnieniom skóry, należy codziennie zmieniać
miejsce podawania leku.

CO TO SĄ GUZKI SKÓRNE?
Skutkami ubocznymi terapii w postaci ciągłych wlewów mogą być: zaczerwienienie, ból, swędzenie, powstawanie guzków i/lub
stwardnienie skóry w miejscu iniekcji. Objawy te mają charakter przejściowy, ale w niektórych przypadkach zmiany w tkance
mogą utrudniać wprowadzanie igły oraz wpływać na jakość wchłaniania leku i skuteczność terapii.

CO JEST PRZYCZYNĄ POWSTAWANIA GUZKÓW?
Badania histopatologiczne wykazały, że guzki powstałe wskutek podawania leków to rodzaj zapalenia tkanki tłuszczowej
– miejscowej reakcji zapalnej w tkance podskórnej. Podrażnienie może wystąpić w odpowiedzi na leczenie lub rodzaj zastosowanej
igły, a przebieg kliniczny jest zróżnicowany.

JAK CZĘSTO WYSTĘPUJĄ GUZKI SKÓRNE ZWIĄZANE
Z LECZENIEM INFUZJAMI CIĄGŁYMI?
Leki te najczęściej szybko wchłaniają się z tkanki podskórnej, niemniej jednak w niektórych przypadkach stosowanie ciągłych wlewów może prowadzić do powstawania guzków skórnych. Zazwyczaj nie stanowi to poważnego problemu, niekiedy
guzki mogą jednak zaburzać proces wchłaniania leku i pogarszać wyniki leczenia. Tworzenie się guzków można ograniczyć
przez zmianę miejsca iniekcji oraz restrykcyjne przestrzeganie zasad higieny.

JAK ZAHAMOWAĆ EWENTUALNY ROZWÓJ GUZKÓW?


Higiena odgrywa kluczową rolę. Należy codziennie zmieniać miejsce iniekcji i utrzymywać je w czystości. Odpowiednie
miejsca to zewnętrzna strona ud i brzuch (poniżej pępka).



Pomocne są masaże skóry – ręczne lub z wykorzystaniem sprzętu do masażu, wykonywane 3–5 minut przed iniekcją i po wyjęciu
igły.



Niektórzy lekarze zalecają ultradźwięki, ale mechanizm ich działania nie został w pełni poznany i brakuje dowodów na ich skuteczność.



Suche wkłucie – doświadczeni pacjenci stosujący infuzje ciągłe zatrzymują proces wypełniania rurki cewnika nieco wcześniej,
niż jest to zalecane, tak aby nie wypełniać igły lekiem. (Szczegółowych informacji udzieli lekarz specjalista).



Nie należy wstrzykiwać leku w miejsca, gdzie skóra jest obolała czy zaczerwieniona lub gdzie rozwija się stan zapalny.



Istotne jest właściwe przygotowanie pompy. Pompę należy przygotować na powierzchni świeżo oczyszczonej płynem dezynfekującym (środkiem antybakteryjnym/przeciwwirusowym). Można także skorzystać ze specjalnej tacy (dostarczanej bezpłatnie przez
EVER Neuro Pharma GmbH).



Po założeniu cewnika zaleca się zastosowanie opatrunku* z folii samoprzylepnej, ponieważ:


zapobiega on infekcji bakteryjnej;



przezroczysty opatrunek pozwala na obserwację miejsca infuzji, dzięki czemu można zauważyć reakcję skóry czy przemieszczenie igły.

Jeśli wystąpi reakcja na opatrunek foliowy, warto zastąpić go hipoalergiczną taśmą opatrunkową.
* Cewnik i zestaw EVER stosowane w leczeniu choroby Parkinsona zawierają opatrunki.

JAK MOŻNA LECZYĆ ISTNIEJĄCE GUZKI?


Stosując masaż – z doświadczeń pacjentów wynika, że pomocny bywa masaż wykonywany na 3–5 minut przed iniekcją oraz po wyjęciu igły, miejscowo pobudzający przepływ krwi. Niektórzy chorzy odkryli zalety ręcznego urządzenia do masażu.



Nakładając zimny kompres na miejsce, w którym wystąpił stan zapalny.



Używając silikonowych plastrów żelowych po usunięciu cewnika.



Stosując specjalną maść (po konsultacji z lekarzem specjalistą).



Wykorzystując ultradźwięki lub przezskórną stymulację elektryczną nerwów (po konsultacji z lekarzem specjalistą).

CZY NALEŻY PRZERWAĆ LECZENIE W PRZYPADKU
WYSTĄPIENIA GUZKÓW SKÓRNYCH?
Nie. Guzki skórne są częstą reakcją i zazwyczaj nie stanowią poważnego problemu. W razie pytań lub wątpliwości związanych
z objawami skórnymi należy zwrócić się do lekarza specjalisty.
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