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VNS-teraapia tutvustus
Vähem krambihooge • Lühemad krambihood 

Kiirem taastumine • Milleks oodata?*

Lisateabe saamiseks
WWW.VNSTherapy.com

* Individuaalsed tulemused võivad varieeruda
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Te ei ole üksi. Umbes ühel kolmest 

epilepsiaga inimesest esineb epilepsia tüüp, 

mida on ravimitega raske ravida. 

VNS-teraapia on mõeldud 
spetsiaalselt ravile allumatute 
krambihoogudega inimestele ja see 
on tõestatud pikaajaline lahendus, 
mida kasutab maailmas juba üle 
85 000 inimese. 

Kas teile valmistavad 
probleeme ravile 
allumatud krambihood?
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VNS-teraapia eesmärk on ennetada krambihooge enne  

nende algust ja lõpetada alanud hood.

Paljud inimesed saavad VNS-teraapia (uitnärvi  

stimulatsiooni) abil krambihood pikaajaliselt kontrolli alla.  

Uuringud on näidanud, et krambihoogude kontrolli  

alla saamine VNS-teraapia abil paraneb aja jooksul. 

Milleks siis veel oodata?

Lugege lähemalt järgmistelt lehekülgedelt.
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VNS-teraapia on ohutu ja efektiivne  

raviviis, mille kasulikud toimed paranevad 

aja jooksul. 

VNS-teraapia
võib parandada 
teie elukvaliteeti.

Eelised võivad olla:

 krambihoogude sageduse vähenemine 

 krambihoogude lühenemine  

 kiirem taastumine  

 krambihoogude raskuse vähenemine  

 vähemate ravimite vajadus  

 erksuse, tuju ja mälu paranemine  

 elukvaliteedi paranemine
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VNS-teraapia on parandanud paljude 
ravimiresistentse epilepsiaga inimeste 
üldist elukvaliteeti. 

Lisaks neile eelistele on teatud osa (8%) VNS-teraapiat 

saavatest inimestest saanud krampidest vabaks.

 Külastage veebisaiti www.VNSTherapy.com, et 

 lugeda isiklikke tunnistusi hooldajatelt ja  

 patsientidelt, kelle elu VNS-teraapia on muutnud.

Joshua
saab VNS-teraapiat 
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Teie krambihoogude allasurumiseks saadab 

VNS-teraapia seade nõrga impulsi  

uitnärvi kaudu krambihoogudega seotud 

ajupiirkondadesse.

VNS-teraapia eesmärk on ennetada 
krambihooge enne nende algust ja 
lõpetada alanud hood.

VNS-teraapiast
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  VNS Therapy is delivered through a device 

(generator and lead) that sends mild pulses through 

the vagus nerve to areas of the brain known to be 

associated with seizures.

  It involves a short outpatient procedure which takes 

about an hour.

  Most people go home the same day.
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  VNS-teraapiat tehakse seadme (generaator  

ja elektroodijuhe) abil, mis saadab nõrku impulsse 

uitnärvi kaudu ajupiirkondadesse, mis on teadaolevalt 

seotud krambihoogudega.

  See hõlmab lühikest ambulatoorset protseduuri, mis 

kestab umbes tund aega.

  Enamik inimestest saavad koju samal päeval.

Generaator

Uitnärv

Elektroodijuhe
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Kui teil esineb VNS-teraapia ajal läbimur-

deline krambihoog, võib stimulatsiooni li-

saannus aidata krambihoogu peatada või 

lühendada, selle tugevust vähendada ja teie 

taastumisaega lühendada.

VNS-teraapia magnet ning UUS tuvastamise 
ja reageerimise funktsioon pakuvad 
võimalusi lisastimulatsiooni saamiseks.

VNS-teraapia magnet

  Valikuline seade, mis võib aidata saavutada täiendavat 

kontrolli krambihoogude üle.

  See võimaldab teil või hooldajal anda käsitsi 

stimulatsiooni lisaannuse.

VNS-teraapia 
lisafunktsioonid võivad 
aidata saavutada isegi 
veel parema kontrolli.
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Tuvastamise ja reageerimise* funktsioon

  VNS-teraapia uusim täiustus.

  Nutikas tehnoloogia, mis tuvastab krambihoogudega 

sageli kaasneva südamelöögisageduse kiire 

suurenemise.

  Reageerib sellele südamelöögisageduse kiirele 

suurenemisele stimulatsiooni automaatse lisaannuse 

andmisega.

* Nimetatakse ka automaatstimulatsiooni režiimiks
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VNS-teraapia kõige sagedamad  

kõrvaltoimed hõlmavad:

  hääle kähedust või hääletooni muutumist,
  kihelevat tunnet nahas,
  hingamisraskusi,
  valulikku kurku,
  köhimist.

Need kõrvaltoimed esinevad üldiselt ainult 

stimulatsiooni ajal ja enamasti leevenevad aja 

jooksul.

VNS-teraapia ei ole  
ravim. Sellel ei ole samu 
kõrvaltoimeid ega  
vastastikuseid toimeid 
teiste ravimitega.
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Kõrvaltoimete esinemise korral võite 
kasutada vajaduse järgi VNS-teraapia 
magnetit ravi ajutiseks peatamiseks, 
et saada kõrvaltoimeid kontrolli alla 
näiteks laulmise, avaliku kõnelemise 
või treeningu ajaks.



Kuidas teie praegune 
ravi teile tundub?

1  Kas võtate krambihoogude kontrolli all hoidmiseks 
mitut ravimit ja teil esineb ikka krampe?

2  Kas teil esineb ravimitega seotud kõrvaltoimeid, mis 
segavad teie igapäevaelu?

3  Kas olete sattunud oma krampide või nendega 
seotud vigastuste tõttu korduvalt kiirabisse või 
haiglasse?

4  Kas krambihoogudest taastumise aeg takistab teil 
oma igapäevategevuste sooritamist?

Kui vastasite mõnele neist küsimustest JAH, 

võib VNS-teraapia olla teie jaoks õige valik.

On aeg rääkida sellest perearsti, 

epilepsiaspetsialistist õe või neuroloogiga.

12
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Korduma kippuvad küsimused

1  Kas ma olen hea kandidaat  VNS-teraapiaks?

Kui olete proovinud mitut ravimit ja teil esineb ikka krampe,  
võib VNS-teraapia olla teie jaoks sobiv. Kui mitu ravimit ei ole teie 
krampe vastuvõetaval määral leevendanud või kui teil esineb raskesti 
talutavaid  kõrvaltoimeid, küsige oma arstilt VNS-teraapia  kohta.

2  Kui paljud inimesed saavad VNS-teraapiat?

Praeguseks on maailmas VNS-teraapiat kasutanud üle 85 000 inimese 
ja see on osutunud ravile allumatute krampidega inimeste jaoks 
pikaajaliseks lahenduseks.

3  Mida tähendab ravimiresistentne epilepsia?

Umbes ühel kolmest epilepsiaga inimesest esinevad krambid, mida on 
ravimitega raske ravida. Seda nimetatakse sageli ravimiresistentseks 
epilepsiaks. Uuringud näitavad, et kui teie krambid ei ole kadunud 
esimese kahe ravimi võtmise järel, ei kaota neid 95% tõenäosusega 
ükski ravim või ravimite  kombinatsioon. 

4  Millist kasu ma  võin VNS-teraapiast  saada? 

Paljud inimesed teatavad krambihoogude sageduse vähenemisest, 
krambihoogude lühenemisest, krambihoogude kergemaks 
muutumisest, vähemate ravimite vajadusest ja kiiremast taastumisajast 
krambihoogude järel. VNS-teraapiat saavad inimesed teatavad 
sageli nii erksuse, tuju, mälu kui ka üldise elukvaliteedi paranemisest. 
Individuaalsed tulemused võivad varieeruda.
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Korduma kippuvad küsimused jätkub

5  Millised on võimalikud kõrvaltoimed?

VNS-teraapia kõige sagedamad kõrvaltoimed on hääle kähedus 
või hääletooni muutumine, kihelev tunne nahas, hingamisraskused, 
valulik kurk ja köhimine. Need kõrvaltoimed esinevad üldiselt ainult 
stimulatsiooni ajal ja enamasti leevenevad aja jooksul.

6  Kas ma pean VNS-teraapia  ajal ikka ravimeid   
 võtma?

VNS-teraapia ei asenda teie ravimeid ega takista teil uusi ravimeid 
proovimast. Kuigi mõned inimesed saavad VNS-teraapia ajal ravimite 
tarvitamist vähendada, määrab arst teiega koostöös teie jaoks sobiva 
ravi. On tähtis järgida alati arsti soovitusi ravimite kasutamise kohta.

7  Kas seadme toime avaldub kohe?

Vastus ravile on eri inimestel erinev. Tavaliselt lülitatakse stimulatsioon 
sisse kahe nädala pärast. Seejärel reguleerib neuroloog teie rutiinsete 
arstivisiitide ajal annuse sätteid. Uuringud näitavad, et VNS-teraapia 
eelised suurenevad aja jooksul, seega võib täielike kasulike toimete 
saavutamine võtta mõnest kuust ühe või kahe aastani. 

8  Kas krambid kaovad VNS-teraapia abil täielikult?

VNS-teraapia eesmärk on vähendada krambihoogude sagedust ja 
kestust ning lühendada krambihoogude järgset taastumisperioodi. 
Väike protsent inimestest (8%) saab VNS-teraapia abil krampidest 
 vabaks. Individuaalsed tulemused varieeruvad. 



15

9  Kuidas protseduur välja näeb?

Lühikese ambulatoorse protseduuriga  implanteeritakse üldanesteesia 
all väike seade (generaator ja elektroodijuhe). Protseduuril tehakse 
kaks väikest sisselõiget ja see kestab enamasti umbes  tund aega.

10  Kui kaua protseduur kestab?

Tegelik protseduur kestab umbes tund aega.  Enamik inimestest saab 
koju samal päeval.

11  Mis juhtub, kui minu VNS-teraapia seadme patarei   
 tühjaks saab?

Pärast patarei tühjenemist on vajalik lühike, enamasti vähem kui tund 
aega kestev protseduur seadme väljavahetamiseks. Generaator kestab 
teie sätetest olenevalt tavaliselt kolm kuni kaheksa aastat.

12  Kas lennujaama turvakontrolli läbimine  
 mõjutab minu VNS-teraapia seadet?

Lennujaamas soovitame esitada turvatöötajatele VNS-teraapia ID-
kaardi, mis selgitab, et teil on implanteeritud meditsiiniseade. Te võite 
nõuda selle asemel  läbikatsumist.

13  Kas VNS-teraapia seadmega võib minna MRT uuringule?

VNS-teraapia seadmega patsientidel võib MRT uuringuid teha kindlatel 
tingimustel. Arutage igasuguseid meditsiinilisi küsimusi oma arstiga.

Korduma kippuvad küsimused jätkub
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Märkmed
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VNS-teraapia ohutusteave

VNS Therapy® süsteemi ohutusteabe lühikokkuvõte*
[epilepsia näidustus] (veebruar 2014)

Epilepsia (väljaspool USA-d) – VNS-teraapia süsteem on mõeldud kasutamiseks 
adjuvantravina, et vähendada krampide esinemissagedust epilepsiaga patsientidel, 
kelle puhul on domineerivaks osalised krambid (koos sekundaarse generaliseerumisega 
või ilma) või generaliseerunud krambid, mis ei allu krampidevastaste ravimitega 
tehtavale ravile. AspireSR™-i (Seizure Response) mudelil 106 on automaatstimulatsiooni 
režiim, mis on mõeldud patsientidele, kelle krambid on seotud südamelöögisageduse 
suurenemisega, mida nimetatakse iktaalseks tahhükardiaks.

VASTUNÄIDUSTUSED 
VNS-teraapia süsteemi ei ole võimalik kasutada patsientidel pärast bilateraalset või 
vasakpoolset tservikaalset vagotoomiat. Implanteeritud VNS-teraapia süsteemiga 
patsientidel ei tohi kasutada lühilainediatermiat, mikrolainediatermiat ega terapeutilist 
ultrahelidiatermiat. 

Vastunäidustuste hulka ei kuulu ultrahelidiagnostika. Diatermiaravi ajal võib vigastus või 
kahjustus tekkida olenemata sellest, kas VNS-teraapia süsteem on lülitatud SISSE või 
VÄLJA. 

Südamearütmia (ainult mudeli 106 puhul) – automaatstimulatsiooni režiimi ei 
või kasutada patsientidel, kellel on kliiniliselt oluline arütmia või kes kasutavad 
normaalse sisemise südamelöögisageduse vastuseid mõjutavaid raviviise (nt sõltuvus 
südamerütmurist, implanteeritav defibrillaator, beeta-adrenoblokaatorid).

HOIATUSED 
Arstid peavad patsiente teavitama kõikidest võimalikest riskidest ja kõrvaltoimetest, 
mida on käsitletud VNS-teraapia arstide käsiraamatutes, sealhulgas sellest, et VNS-
teraapia ei pruugi epilepsiat välja ravida. Et krambihood võivad ilmneda ootamatult, 
peavad patsiendid pidama arstiga nõu enne, kui nad hakkavad ilma järelevalveta autot 
juhtima, ujuma või kümblema, samuti ka enne pingelist sportlikku tegevust, mis võib 
kahjustada nii neid endid kui ka teisi. VNS-teraapia süsteemi ohutus ja efektiivsus 
ei ole kindlaks tehtud heakskiidetud näidustustest erinevate kasutusviiside puhul. 
VNS-teraapia süsteemi rike võib tuua kaasa valuliku või alalisvooluga stimulatsiooni, 
mis võib põhjustada närvikahjustust. Patsiendid peaksid kasutama magnetit 
stimulatsiooni peatamiseks, kui nad kahtlustavad seadme ebaõiget tööd, ja seejärel 
pöörduma kohe lisauuringuteks arsti poole. VNS-teraapia süsteemi eemaldamiseks või 
väljavahetamiseks on vaja uut kirurgilist protseduuri.

Olemasolevate neelamis-, südame- või respiratoorsete häiretega (muu hulgas 
obstruktiivse uneapnoe ja kroonilise kopsuhaigusega) patsiendid peavad arstiga 
nõu pidama, kas VNS-teraapia on nende jaoks sobiv, sest stimulatsioon võib nende 
haigusseisundit halvendada.  
VNS-teraapia võib põhjustada ka uneapnoe tekkimise patsientidel, kellel ei ole 
varem seda häiret diagnoositud. Teatavat tüüpi südamearütmiaga patsientidel võib 
esineda postoperatiivne bradükardia. MRT-d saab teha ohutult, kuid kasutada tuleb 
erivahendeid ja -protseduure. 
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ETTEVAATUSABINÕUD
VNS-teraapia süsteemi ohutus ja efektiivsus ei ole kindlaks tehtud raseduse 
korral. Suitsetavatel patsientidel on suurem oht ärrituse tekkimiseks kõris. 
Implanteerimisoperatsiooniga kaasneb oht infektsiooni tekkimiseks, mis võib 
vajada ravi antibiootikumidega või seadme eemaldamist. VNS-teraapia süsteem 
võib mõjutada teiste implanteeritud seadmete, näiteks südamerütmurite ja 
implanteeritud defibrillaatorite tööd. Võimalikud toimed hõlmavad tajumisprobleeme 
ja seadme ebaõiget reageerimist. Kui patsient vajab samal ajal implanteeritavaid 
seadmeid, on vajalik iga süsteemi hoolikas programmeerimine, et patsient saaks 
igast seadmest optimaalset kasu. Ainult mudeli 106 puhul – et seade tajub muutusi 
südamelöögisageduses, võib krampidest sõltumatu valepositiivne tuvastamine (nt 
kehalise koormuse ajal) põhjustada tahtmatut stimulatsiooni. Samuti ei pruugi mudel 
106 tuvastada kõiki krampe. 

KÕRVALTOIMED 
Stimulatsiooni kõige sagedamad kõrvaltoimed hõlmavad hääle kähedust (muutumist), 
paresteesiat (kihelev tunne nahas), düspnoed (hingamisraskused), valulikku kurku ja 
suurenenud köhimist. Teised kõrvaltoimed, mis kliinilistes uuringutes olid statistiliselt 
olulised, on ataksia (lihaste liigutuste koordinatsioonivõime halvenemine), düspepsia 
(seedehäire), hüpesteesia (puutetundlikkuse vähenemine), insomnia (unetus), 
larüngism (kurgu- ja kõrispasmid), iiveldus, valu, farüngiit (kurgu- ja neelupõletik) ning 
oksendamine. Need esinevad tavaliselt vaid stimulatsiooni ajal, on hästi talutavad ja 
aja jooksul vähem märgatavad. Implanteerimisprotseduuri kõige sagedam kõrvaltoime 
on infektsioon. Automaatstimulatsiooni funktsiooni kliinilistel uuringutel leitud 
kõrvaltoimed olid sarnased.

* Selles kokkuvõttes esitatud teave kujutab endast osalisi väljavõtteid toote märgistusel 
toodud olulisest ravi määramise teabest. Teave ei ole mõeldud asendama täielikku 
ja põhjalikku arusaamist VNS-teraapia süsteemist ega kujuta endast kõikehõlmavat 
asjakohast teavet selle toote kasutamise kohta. Patsiendid peavad VNS-teraapia ohte ja 
eeliseid arutama oma tervishoiuspetsialistiga. Ainult retseptiga – seadet tohib kasutada 
ainult arst või arsti korraldusel. 
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See brošüür ei ole VNS-teraapia kõikehõlmav teabeallikas. Pöörduge 
tervishoiuspetsialisti poole või külastage veebisaiti www.VNSTherapy.com
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õigused kaitstud. Cyberonics® ja VNS Therapy® 

on ettevõtte Cyberonics, Inc. registreeritud 

kaubamärgid.

 Külastage veebisaiti www.VNSTherapy.com

 Rääkige oma perearsti, epilepsiaspetsialistist  
 õe või neuroloogiga. 

 Liituge meiega Facebookis     
 www.facebook.com/VNSTherapyforEpilepsy
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LIVANOVA BELGIUM NV

Ikaroslaan 83

1930 Zaventem

Belgia

Tel +32 2720 9593

Faks +32 2720 6053

www.VNSTherapy.com

ESINDAJA:

Metsäpirtintie 1,  

02130 Espoo, Soome; 

telefon +358 103 117 030, 

www.omamedical.fi

OMAMedical Oy


