
Brak sedacji

Lekka senność lub 
letarg Całkowita 

utrata 
przytomności

Zakres sedacji

Co to są zaburzenia 
świadomości (sedacja)?
„Zaburzenia świadomości” to zwrot używany do 
określenia poziomu sedacji lub senności.9 Zakres 
zaburzeń waha się od senności lub letargu po 
całkowitą utratę świadomości (pacjent śpi i nie 
można go obudzić).10

Kto jest narażony na sedację?

*W tym sedacja; zmieniony stan 
świadomości; fluktuacja świadomości; 
obniżony poziom świadomości; letarg; 
utrata przytomności; senność; sopor; 
stupor. 
†Z badań TRANSFORM-1 & -2 .

Na ryzyko sedacji mogą mieć wpływ pewne stany chorobowe, 
przyjmowanie niektórych leków lub spożywanie alkoholu.1

Należy poinformować lekarza prowadzącego, jeśli pacjent ma 
jakiekolwiek stany, które mogą wpływać na oddychanie, takie jak 
przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) lub bezdech senny, 
lub jeśli ma otyłość znacznego stopnia.1 Lekarz omówi z pacjentem 
ryzyko i zdecyduje, czy pacjent powinien przyjmować ten lek.

Przed zastosowaniem leku  
Spravato® lekarz upewni się,  
że pacjent może przyjąć lek 

Spravato®, i że czuje się komfortowo. 

Postępowanie  
z ryzykiem  
sedacji

Jest mało prawdopodobne, aby 
pacjent stracił przytomność. W 
badaniach klinicznych, 11 osób 

doświadczyło silnej sedacji.11 
Wszystkie osoby w stanie sedacji 

mogły normalnie oddychać, miały 
prawidłowe funkcje życiowe i 

u większości tego samego dnia 
doszło do ustąpienia sedacji.1



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

  

 

Zaburzenia świadomości (sedacja) 
Ryzyko

Do sedacji zwykle dochodzi w ciągu 15 minut od 
przyjęcia leku Spravato®. Poziom sedacji  
u większości osób był najwyższy w ciągu  
30–45 minut od przyjęcia leku Spravato®.11 

Lekarz omówi 
z pacjentem 
ryzyko 
wystąpienia 
sedacji.

Pacjent powinien poinformować 
lekarza o przyjmowanych lekach 
lub niedawnym spożyciu alkoholu, 
aby lekarz mógł odpowiednio 
monitorować pacjenta i 
zdecydować  czy pacjent może 
przyjąć ten lek. 

Po zastosowaniu leku  
Spravato®,  lekarz sprawdzi, czy pacjent 
ma objawy senności. Lekarz sprawdza jak 
pacjent reaguje na bodźce, na przykład 
wypowiadając imię pacjenta, delikatnie 
potrząsając lub szczypiąc (w przypadku 

głębszej sedacji).

W przypadku utraty 
świadomości, lekarz upewni się, 
że pacjent oddycha prawidłowo, 

i będzie sprawdzał reakcje 
pacjenta, dopóki ten nie 

odzyska pełnej  
świadomości. 

U większości osób doszło do 
ustąpienia sedacji w ciągu 
90 minut od przyjęcia leku 
Spravato® .1 

W badaniach klinicznych† osoby, 
u których doszło do sedacji w 
pierwszym tygodniu stosowania 
leku Spravato®, na ogół 
doświadczały tego ponownie 
w ciągu 2–4 tygodni leczenia. 
Jednak sedacja może wystąpić 
podczas każdej wizyty.5

Jak często dochodzi do sedacji 
podczas stosowania leku  
Spravato®?

1 na 5 osób z badań klinicznych leku Spravato®
 doświadczyła zaburzeń świadomości.*,⁹


