Patientvejledning
Binyrebark injektion
Hvordan virker injektionen?
Langvarig overbelastning eller forkert belastning af muskler og sener kan medføre kronisk
inflammation (betændelseslignede tilstand). Denne inflammation fører til smerter, hævelse
samt indskrænket bevægelighed, og på længere sigt til svækkelse af vævet.
I disse tilfælde kan der være indikation for lokal injektion med binyrebarkhormon. Herved
hæmmes betændelsesaktiviteten, hævelsen mindskes, ømheden reduceres og stivhed og
smerter aftager.
Hvornår kan man se en virkning?
Virkningen indsætter sædvanligvis langsomt, i nogle tilfælde allerede dagen efter, i andre
tilfælde først efter 1-2 uger. Hvis bedring ikke er indtruffet i løbet af nogle uger, er det ikke
sandsynligt, at der kan opnås den ønskede effekt. Stoffet virker i cirka seks uger, hvorefter
det ikke længere kan spores i kroppen.
Er der bivirkninger?
Binyrebarkhormon er kendt for sine mange bivirkninger, men givet lokalt er disse meget
beskedne: lokal irritation, misfarvning og let indtrækning af huden, som alle forsvinder
igen. De mere alvorlige bivirkninger ved binyrebark optræder kun efter længere tids
tabletbehandling.
Nogle kan opleve en blussende varme og rødme op til et par dage efter behandlingen, og
enkelte kvinder kan berette om let uregelmæssighed i den første menstruation efter
injektionen.
En lille mængde af det indsprøjtede binyrebarkhormon kan optages i kroppen. Dette kan
hos diabetikere medføre svingninger i blodsukkeret det efterfølgende døgn, men kræver
normalt ikke ændring af blodsukkerbehandlingen.
Ved injektion med binyrebarkhormon iblandes lidt lokalbedøvelse i sprøjten. Dette gøres
for at mindske den irritation som injektionen medfører. Når lokalbedøvelsen efter et par
timer ophører med at virke, kan der i nogle tilfælde opstå lette smerter. Mod dette
anbefaler vi at tage almindelige hovedpinetabletter som ex. Paracetamol i den dosering og
styrke, som man plejer at tage mod f.eks. hovedpine.
Ved injektion af enhver art er der en meget lille risiko for at indføre bakterier i vævet (som
tommelfingerregel ser man et tilfælde med betændelse for hver 20.000 blokader der
anlægges).
Ved blokade tæt på nerven kan man opleve en lammelse/sovende fornemmelse i det
injicerede område. Dette aftager efter 1-2 timer og er ikke farligt.
Hvordan skal man forholde sig efter en blokade?
Har du fået blokade i et led bør du holde leddet mest mulig i ro de første 24-48 timer efter
injektionen. Ved rødme, varme, dunkende smerter og evt. feber skal læge kontaktes.
Efter alle typer af blokadebehandlinger anbefaler vi, at man forbliver i klinikken i 10 min.
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