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Pegaptanib injectabil
pronunțat ca (peg ap' ta nib)

de ce este prescris acest medicament?

Pegaptanib injectabil este utilizat pentru a trata degenerescenta maculara umeda legata de varsta (AMD; o boala oculara in curs 

de desfasurare care cauzeaza pierderea capacitatii de a vedea in fata si poate ingreuna citirea, conducerea sau efectuarea altor 

activitati zilnice). Injecția cu pegaptanib face parte dintr-o clasă de medicamente numite antagoniști ai factorului de creștere a 

endoteliului vascular (VEGF). Acționează prin oprirea creșterii anormale a vaselor de sânge și a scurgerilor în ochi(i), care pot 

provoca pierderea vederii la persoanele cu AMD umedă.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Injecția de pegaptanib vine sub formă de soluție (lichid) care trebuie injectată în ochi de către un medic. De obicei, se administrează în 

cabinetul medicului o dată la 6 săptămâni.

Înainte de a primi o injecție cu pegaptanib, medicul dumneavoastră vă va curăța ochiul pentru a preveni infecția și vă va amorți 

ochiul pentru a reduce disconfortul în timpul injectării. Este posibil să simțiți presiune în ochi atunci când medicamentul este 

injectat. După injectare, medicul dumneavoastră va trebui să vă examineze ochii înainte de a părăsi cabinetul.

Pegaptanib controlează AMD umedă, dar nu o vindecă. Medicul dumneavoastră vă va supraveghea cu atenție pentru a vedea cât de bine 

funcționează pegaptanib pentru dumneavoastră. Discutați cu medicul dumneavoastră despre cât timp trebuie să continuați tratamentul cu 

pegaptanib.

există utilizări pentru acest medicament

Acest medicament poate fi prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe informații.

ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a primi injecție cu pegaptanib,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la pegaptanib sau la orice alte medicamente.

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce medicamente eliberate pe bază de rețetă și fără prescripție medicală, 

vitamine, suplimente nutritive și produse pe bază de plante pe care le luați sau intenționați să le luați.

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți o infecție în sau în jurul ochiului. Medicul dumneavoastră vă poate spune că nu 
trebuie să vi se injecteze pegaptanib.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a607057.html 1/3

TITLE - PEGAPTANIB / MACUGEN MEDICATION PATIENT INFORMATION IN ROMANIAN

Source : U.S. National Library of Medicine

https://medlineplus.gov/
https://medlineplus.gov/druginformation.html
www.911globalmeds.com/buy-pegaptanib-macugen-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a607057.html


14.04.22, ora 15:58 Pegaptanib injectabil: MedlinePlus informații despre medicamente

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată diabet, hipertensiune arterială, un atac de cord sau un accident vascular cerebral.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Dacă rămâneți gravidă în timp ce 

utilizați injecție cu pegaptanib, adresați-vă medicului dumneavoastră.

discutați cu medicul dumneavoastră despre testarea vederii acasă în timpul tratamentului. Verificați-vă vederea la ambii ochi 

conform instrucțiunilor medicului dumneavoastră și sunați-l dacă există modificări în vederea dumneavoastră.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Dacă medicul dumneavoastră nu vă spune altfel, continuați dieta normală.

ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Dacă pierdeți o programare pentru a primi pegaptanib, sunați-vă medicul cât mai curând posibil.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Injecția cu pegaptanib poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare 

dintre aceste simptome este severe sau nu dispare:

scurgeri oculare

disconfort ocular

diaree

greaţă

ameţeală

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre aceste simptome, sunați imediat medicului 
dumneavoastră. Dacă nu puteți contacta medicul dumneavoastră, sunați un alt oftalmolog sau primiți 
imediat tratament medical:

urticarie

eczemă

mâncărime

dificultăți de respirație sau de înghițire

umflarea feței, gâtului, limbii, buzelor, ochilor, mâinilor, picioarelor, gleznelor sau picioarelor inferioare

răguşeală

roșeață sau durere a ochilor

sensibilitate la lumină

modificarea sau scăderea vederii

vedere încețoșată

plutește în ochi

văzând sclipiri de lumină
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umflarea pleoapei

Injecția cu pegaptanib poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în 

timp ce utilizați acest medicament.

n caz de urgență/suprdozaj

În caz de supradozaj, sunați la linia de asistență pentru controlul otrăvirii la 1-800-222-1222. Informațiile sunt disponibile și 

online la adresahttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Dacă victima s-a prăbușit, a avut o 

criză, are dificultăți de respirație sau nu poate fi trezită, sunați imediat serviciile de urgență la 911.

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră. Medicul dumneavoastră va trebui să vă examineze ochii pentru a vedea dacă 

dezvoltați reacții adverse grave în decurs de 2 până la 7 zile după ce vi se administrează fiecare injecție cu pegaptanib.

Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție 

medicală pe care le luați, precum și a oricăror produse, cum ar fi vitaminele, mineralele sau alte suplimente alimentare. Ar trebui 

să aduceți această listă cu dvs. de fiecare dată când vizitați un medic sau dacă sunteți internat într-un spital. De asemenea, este o 

informație importantă de purtat cu tine în caz de urgență.

nume rand

Macugen®
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