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Pegaptanib injektion
uttalas som (peg ap' ta nib)

hur är denna medicin utskriven?

Pegaptanib-injektion används för att behandla våt åldersrelaterad makuladegeneration (AMD; en pågående 
sjukdom i ögat som orsakar förlust av förmågan att se rakt fram och kan göra det svårare att läsa, köra bil eller 
utföra andra dagliga aktiviteter). Pegaptanib-injektion är i en klass av läkemedel som kallas vaskulär 
endoteltillväxtfaktor (VEGF)-antagonister. Det fungerar genom att stoppa onormal tillväxt av blodkärl och läckage i 
ögat/ögonen som kan orsaka synförlust hos personer med våt AMD.

hur ska detta läkemedel användas?

Pegaptanib-injektion kommer som en lösning (vätska) som ska injiceras i ögat av en läkare. Det ges vanligtvis på en 

läkarmottagning en gång var 6:e   vecka.

Innan du får en pegaptanib-injektion kommer din läkare att rengöra ditt öga för att förhindra infektion och 
bedöva ditt öga för att minska obehag under injektionen. Du kan känna tryck i ögat när läkemedlet injiceras. 
Efter din injektion kommer din läkare att behöva undersöka dina ögon innan du lämnar kontoret.

Pegaptanib kontrollerar våt AMD, men botar den inte. Din läkare kommer att övervaka dig noggrant för att se hur 
väl pegaptanib fungerar för dig. Tala med din läkare om hur länge du ska fortsätta behandlingen med pegaptanib.

användningsområdena för detta läkemedel

Denna medicin kan ordineras för andra ändamål; fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.

bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

Innan du får pegaptanib-injektion,
tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot pegaptanib eller andra läkemedel.

berätta för din läkare och apotekspersonal vilka receptbelagda och receptfria läkemedel, 
vitaminer, kosttillskott och örtprodukter du tar eller planerar att ta.

tala om för din läkare om du har en infektion i eller runt ögat. Din läkare kan säga till dig att du inte 
ska få pegaptanib-injektion.
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tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft diabetes, högt blodtryck, hjärtinfarkt eller stroke.

berätta för din läkare om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Om du blir gravid medan du 
använder pegaptanib-injektion, kontakta din läkare.

prata med din läkare om att testa din syn hemma under din behandling. Kontrollera din syn på båda ögonen 
enligt anvisningar från din läkare och ring din läkare om det finns några förändringar i din syn.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

Om inte din läkare säger något annat, fortsätt din normala kost.

hatt ska jag göra om jag glömmer en dos?

Om du missar ett möte för att få pegaptanib, ring din läkare så snart som möjligt.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

Pegaptanib-injektion kan orsaka biverkningar. Tala om för din läkare om något av dessa 
symtom är allvarliga eller inte försvinner:

flytningar från ögonen

obehag i ögonen

diarre

illamående

yrsel

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av dessa symtom, kontakta din 
läkare omedelbart. Om du inte kan nå din läkare, ring en annan ögonläkare eller få medicinsk 
behandling omedelbart:

nässelfeber

utslag

klåda

svårigheter att andas eller svälja

svullnad av ansikte, hals, tunga, läppar, ögon, händer, fötter, vrister eller underben

heshet

ögonrodnad eller smärta

känslighet för ljus

förändring eller minskning av synen

suddig syn

flyter i ögat

ser ljusglimtar
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svullnad av ögonlocket

Pegaptanib-injektion kan orsaka andra biverkningar. Ring din läkare om du har några ovanliga problem när du 

använder denna medicin.

n nödfall/överdos

Vid överdosering, ring giftkontrolltjänsten på 1-800-222-1222. Information finns även tillgänglig online 
påhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Om offret har kollapsat, fått ett 
anfall, har svårt att andas eller inte kan väckas, ring omedelbart räddningstjänsten på 911.

hat annan information bör jag veta?

Håll alla möten med din läkare. Din läkare kommer att behöva undersöka dina ögon för att se om du 
utvecklar allvarliga biverkningar inom 2 till 7 dagar efter att du fått varje pegaptanib-injektion.

Det är viktigt för dig att föra en skriftlig lista över alla receptbelagda och receptfria (receptfria) läkemedel 
du tar, samt alla produkter som vitaminer, mineraler eller andra kosttillskott. Denna lista bör du ta med 
dig varje gång du besöker en läkare eller om du är inlagd på sjukhus. Det är också viktig information att 
ha med sig i nödsituationer.

rand namn

Macugen®

Senast reviderad - 2012-02-15

Lär dig hur du citerar den här sidan

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Friskrivningsklausul

AHFS®Patientmedicineringsinformation™. © Copyright, 2022. American Society of Health-System Pharmacists
®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Alla rättigheter förbehållna. Duplicering

för kommersiellt bruk måste godkännas av ASHP.

National Library of Medicine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health and Human Services

National Institutes of Health

Sidan senast uppdaterad: 25 mars 2022

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

https://www.poisonhelp.org/help
https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

