
 
 

BOTOX® பயன்ப�த்தப்ப�ம் ��சை்சக்� ஒப்�தல் 
(Botulinum Toxin Type A) ஊ�ம�ந்� 

�ன்னணி மற்�ம் ேநாக்கம் 

BOTOX® (Botulinum Toxin Type A) ஊ�ம�ந்� பயன்ப�த்� ெசய்யப்ப�ம் ��சை்ச உங்க�க்� ஏற்றதாக இ�க்�ம் என்� உங்கள் 
ம�த்�வர ்க���றார.் 

  . 
ைககள் அல்ல� கால்களில் (hypertonia) அ��ைறப்� (அ�கமான நிறம், தைசப்��ப்�கள்) இ�க்�ம் காரணமாக 
இந்தச ்��சை்ச பரிந்�ைரக்கப்பட்�ள்ள�. உடற்ப�ற்� ��சை்ச, ம�ந்�, வாரப்்�, �ைணப்�கள் மற்�ம் 
அ�ைவ��சை்ச �ைறக�ம் மாற்� ��சை்ச வாய்ப்�களாகக் க�தப்பட்�ள்ளன. 

Health Canada ஒப்பளிப்� அளித்��க்�ம் BOTOX® ம�ந்�ல் ��ய அள� அல்��ன், இ� மனித இரத்த தயாரிப்� உள்ள�.  

��சை்ச நைட�ைறகள் 

BOTOX®  ம�ந்� ஒன்� அல்ல� அதற்� ேமற்பட்ட தைசக�க்�ள் (ஒ� ஊ� �லம்) ெச�த்தப்ப�ம் என்பைத நான் 
�ரிந்�ெகாள்�ேறன். ஊ�ம�ந்�ச ்��சை்ச 3 �தல் 6 மாதங்க�க்� ஒ� �ைற ேதைவப்படலாம் என்பைத நான் 
�ரிந்�ெகாள்�ேறன். 

BOTOX® பயன்பாட்�க்கான Health Canada ெவளி�ட்��க்�ம் ��ப்�ல் ��ப்�ச�்ட்� ஒ� �ேலா�ரா�க்� 6 �னிட்�கள் என்ற 
ம�ந்தள�ல் அ�கபட்சமாக 3 மாத காலத◌�்ல் 200 �னிட்�கள் என்ற பரிந்�ைரக்கப்பட்ட அள� �லம் dynamic equinus (toe 
pointing) ��சை்சக்� மட்�ேம அ�ம� அளித்�ள்ள� என்பைத நான் அ��ேறன். என் �ழந்ைத�ன் hypertonia நிைலைமக்� 
என்/என் �ழந்ைத�ன் ம�த்�வர ்அ�க ேடாஸ் ம�ந்ைதப் பரிந்�ைரக்கக்க◌ூ�ம் என்� எனக்�த் ெதரி�ம். என்/என் 
�ழந்ைத�ன் ம�த்�வர ்பரிந்�ைரக்�ம் ம�ந்தள� ச�பத்�ய அ��யல் தகவல்கள், �ழந்ைத�ன் எைட மற்�ம் ஊ� 
ஏற்றப்ப�ம் தைசகளின் எண்ணிக்ைக ஆ�யவற்�ன் அ�ப்பைட�ல் கணக்�டப்பட்ட� என்பைத நான் �ரிந்�ெகாள்�ேறன். 

�ன்வ�ம் பக்க �ைள�கள் ஏற்படலாம் என்� என்னிடம் ெதரி�க்கப்பட்��க்�ற�: 

• எரிசச்ல், ஊ� ேபாட்ட இடத்�ல் இரத்தக்க�� / கன்�தல் (0.8% அல்ல� 1000 ேநாயாளிகளில் 8 ேப�க்� ஏற்ப�வதாக 
கண்ட�யப்பட்�ள்ள�) 

• ஊ� ேபாட்ட தைசக்� அ��ல் இடஞ்சாரந்்த தற்கா�க பல�னம் (1% ேப�க்� ஏற்ப�வதாக கண்ட�யப்பட்�ள்ள�) 
• தற்கா�கமாக ��நீர ்அடக்க இயலாைம (1% ேப�க்� ஏற்ப�வதாக கண்ட�யப்பட்�ள்ள�) 
• ஊ� ேபாடாத ப���ல் தைச�ல் ஏற்ப�ம் பல�னம் நச�்த்தன்ைம ெபா�வாகப் பர���ப்பைதக் ��க்�ற� 

(ெதாங்�ய கண் இைமகள், ெதளிவற்ற ேபச�், வ◌ி�ங்�வ�ல் �ரமம், �வா�ப்ப�ல் �ரமம், அல்ல� ெபா�வான 
தைச பல�னம் ேபான்றைவ உள்ளிட்ட அ���கள் �க�ம் இேலசான� �தல் க�ைமயான� வைர இ�க்கலாம்) (0.4% 
அல்ல� 1000 ேநாயாளிகளில் 4  ேப�க்� ஏற்ப�வதாக கண்ட�யப்பட்�ள்ள�) 

�கச ்��ய எண்ணிக்ைக நபரக்�க்�, BOTOX® பயன்ப�த்�வதால் ��ங்�வ�, ேப�வ� அல்ல� �வா�ப்ப�ல் �ரமம் 
ஏற்ப�த்�ம் என்பைத�ம், ஒ� �ல அரிதான சம்பவங்களில் ேபாேடாக்ஸ்® பயன்பா� காரணமாக ம�த்�வமைன�ல் 
ேசரக்்ைக�ம் மரண�ம் சம்பந்தப்ப�த்தப் பட்�ள்ள� என்பைத�ம் நான் ெதரிந்� ெகாண்��க்�ேறன். BOTOX® ��சை்ச 
எ�த்�க்ெகாண்ட ஓரி� நாட்களி�ம் மற்�ம் ��சை்ச ��ந்த �ற� பல வாரங்கள் க�த்�ம் ஏற்படக்��ய பாதக 
�ைள�களின் அ���கள் மற்�ம் அைடயாளங்கைளப் பற்�ய தகவல் எனக்�க் ெகா�க்கப்பட்�ள்ள�. என் �ழந்ைதக்� இந்த 
அைடயாளங்க�ம் அ���க�ம் ஏற்பட்டால் உடன� ம�த்�வக் கவனிப்�ற்காக என் �ழந்ைதைய அைழத்�வர ேவண்�ம் 
என நான் அ��ேறன். BOTOX® ம�ந்� வ�ப்�த்தாக்கங்கள் ெதாடர�்ப் ப�த்தப்ப��ற� என்றா�ம், வ�ப்�க�க்� BOTOX® 

தான் காரணம் என்ப� ெதளிவாகத் ெதரிய�ல்ைல என்பைத�ம் நான் அ��ேறன். BOTOX®  ம�ந்� ஊ� ேபாட்ட தைச ��� 
பல�னமாக இ�க்�ம் என்�ம், இந்த பல�னம் �ணமாவதற்� 2 ஆண்�கள் வைர ஆகலாம் என்பைத�ம் நான் அ��ேறன். 
BOTOX® �ழந்ைதகளிடம் 15 ஆண்�களாகப் பயன்ப�த்தப்பட்� வந்தா�ம் �ட, BOTOX® ம�ந்� தைசகளில் ஏற்ப�த்�ம் �ல 
நீண்டகால �ைள�கள் இன்�ம் ெதரியாமேலேய இ�க்�ற�. 

BOTOX® பற்�ய ேபா�மான வாய்ெமா� / எ�த்�வ�த் தகவல் எனக்�த் ெதரி�க்கப்பட்�ள்ள�, ேகள்�கள் 
ேகட்பதற்� வாய்ப்� வழங்கப்பட்�ள்ள� மற்�ம் இந்தச ்��சை்சக்� நான் ஒப்�தல் அளிக்�ேறன். 

 

  
வா�க்ைகயாளரின் / �மானிக்�ம் ப�லாளின் ைகெயாப்பம் அச�் எ�த்�ல் ெபயர ் உற��ைற 

 
 

  
சாட்��ன் ைகெயாப்பம் ேத� 
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