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?זו תרופה נרשמה האם היי

 לאובדן הגורמת העין של מתמשכת מחלה(AMD;  לגיל הקשור רטוב מקולרי בניוון לטיפול משמשתPegaptanib  הזרקת
 הזרקת). אחרות יומיומיות פעולות ביצוע או הנהיגה, הקריאה על להקשות ועשויה קדימה ישר לראות היכולת

Pegaptanibדם כלי אנדותל גדילה גורם של אנטגוניסטים הנקראות תרופות של בקבוצה היא  .(VEGF)ידי על פועל זה 
.רטובAMD  עם אנשים אצל ראייה לאובדן לגרום שעלולות) ות(בעין ודליפה חריגה דם כלי צמיחת עצירת

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

.שבועות-6 ב פעם הרופא במשרד כלל בדרך ניתן זה. רופא ידי על לעין להזרקה) נוזל( כתמיסה מגיעהPegaptanib  הזרקת

 אי את להפחית כדי שלך העין את ויקהה זיהום למנוע כדי שלך העין את ינקה שלך הרופא, פגפטניב זריקת שתקבל לפני
 יצטרך שלך הרופא, שלך ההזרקה לאחר. התרופה הזרקת   בעת בעין לחץ להרגיש עלול אתה. ההזרקה במהלך הנוחות
.המשרד את עוזב שאתה לפני שלך העיניים את לבדוק

 הרופא עם שוחח. בשבילך עובד פגפטניב כמה עד לראות כדי בקפידה בך יצפה שלך הרופא. אותו מרפא אינו אך, רטוב.
Pegaptanib ב שולטAMD- בפגפטניב בטיפול להמשיך צריך שאתה הזמן משך לגבי שלך

זו בתרופה השימושים

.נוסף מידע לקבלת הרוקח או הרופא את שאל; אחרים לשימושים להירשם עשויה זו תרופה

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

,פגפטניב זריקת קבלת לפני
.אחרת תרופה לכל או לפפגפטניב אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

 אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות אילו ולרוקח לרופא ספר
.לקחת מתכוון או לוקח

.פגפטניב זריקת לקבל לך שאסור לך לומר עשוי שלך הרופא. בסביבתה או בעין זיהום לך יש אם שלך לרופא ספר
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.שבץ או לב התקף, גבוה דם לחץ, בסוכרת פעם אי סבלת או לך יש אם שלך לרופא ספר

 בהזרקת השימוש בזמן להריון נכנסת אם. מניקה או להריון להיכנס מתכננת, בהריון את אם שלך לרופא ספר
.שלך לרופא התקשר, פגפטניב

 הנחיות לפי העיניים בשתי שלך הראייה את בדוק. הטיפול במהלך בבית שלך הראייה בדיקת על שלך הרופא עם שוחח
.שלך בראייה כלשהם שינויים יש אם לרופא והתקשר, שלך הרופא

?מיוחדות תזונה הוראות אחר לעקוב עליי האם

.שלך הרגילה בתזונה המשך, אחרת לך אומר שלך הרופא כן אם אלא

?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע

.האפשרי בהקדם לרופא התקשר, פגפטניב לקבלת תור החמצת אם

?לגרום יכולה זו תרופה של לוואי תופעות

 אחד אם שלך לרופא ספר. לוואי לתופעות לגרום עלולהPegaptanib  הזרקת
:חולף לא או חמור הללו מהתסמינים

מהעין הפרשות

בעיניים נוחות אי

ׁשלִׁשּול

בחילה

סחְרַחֹורתֶ

 התקשר, הללו מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
מיד רפואי טיפול קבל או אחר עיניים לרופא התקשר, שלך לרופא להגיע יכול אינך אם. מיד לרופא

:
כוורות

פריחה

עקִצּוץ

בליעה או נשימה קשיי

התחתונות הרגליים או הקרסוליים, הרגליים, הידיים, העיניים, השפתיים, הלשון, הגרון, הפנים של נפיחות

צרְִידּות

בעיניים כאב או אדמומיות

לאור רגישות

בראייה ירידה או שינוי

מטושטשת ראייה

בעין צפים

אור הבזקי לראות
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העפעף של נפיחות

 השימוש בזמן חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלולהPegaptanib  הזרקת
.זו בתרופה

יתר מנת/חירום במקרה

בכתובת באינטרנט גם זמין מידע1-800-222-1222.  בטלפון רעלים לבקרת הסיוע לקו התקשר, יתר מנת של במקרה

/help[/help ]https://www.poisonhelp.orghttps://www.poisonhelp.org .התקף עבר, התמוטט הקורבן אם ,
911. בטלפון החירום לשירותי מיד התקשר, אותו להעיר ניתן לא או לנשום מתקשה

?אחר מידע לדעת צריך

 לוואי תופעות מפתח אתה אם לראות כדי עיניך את לבחון יצטרך שלך הרופא. שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
.פגפטניב הזרקת כל קבלת לאחר ימים7  עד2  בתוך חמורות

 כגון מוצר כל וכן, נוטל שאתה) מרשם ללא( מרשם ללא ותרופות מרשם התרופות כל של כתובה רשימה לשמור לך חשוב
 אתה אם או רופא אצל מבקר שאתה פעם בכל איתך זו רשימה להביא עליך. אחרים תזונה תוספי או מינרלים, ויטמינים
.חירום במקרה מידע איתך לשאת חשוב, כן כמו. חולים בבית מאושפז

רנד שמות

®מקוגן

15/02/2012-  לאחרונה מתוקן

זה דף לצטט כיצד למד

ויתור כתבInc. , הבריאות מערכת רוקחי של האמריקאית האגודה

AHFS®הזכויות כל®הבריאות במערכת לרוקחים האמריקאית האגודה2022. , יוצרים זכויות© . למטופל תרופות על מידע 
Bethesda, Maryland.  900, Highway, Suite-West East, 4500 ׁשכִפּול. שמורות

ASHP. ידי על מורשה להיות חייב מסחרי לשימוש

האמריקאית האנוש ושירותי הבריאות מחלקתPike, Bethesda, MD Rockville 20894 8600  לרפואה הלאומית הספרייה

לבריאות הלאומיים המכונים

2022 במרץ25 : לאחרונה עודכן העמוד
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