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Инжекция с пегаптаниб
произнася се като (peg ap'ta nib)

защо е предписано това лекарство?

Инжекцията с пегаптаниб се използва за лечение на мокра свързана с възрастта дегенерация на макулата (AMD; продължаващо 

заболяване на окото, което причинява загуба на способността да се вижда право напред и може да затрудни четенето, шофирането или 

извършването на други ежедневни дейности). Инжектирането на пегаптаниб е в клас лекарства, наречени антагонисти на съдовия 

ендотелен растежен фактор (VEGF). Той действа, като спира необичайния растеж на кръвоносните съдове и изтичането в окото(ята), което 

може да причини загуба на зрение при хора с мокра AMD.

как трябва да се използва това лекарство?

Инжектирането на пегаптаниб идва като разтвор (течност), който трябва да се инжектира в окото от лекар. Обикновено се дава в 

лекарски кабинет веднъж на всеки 6 седмици.

Преди да получите инжекция с пегаптаниб, Вашият лекар ще почисти окото Ви, за да предотврати инфекция и ще изтръпне 

окото Ви, за да намали дискомфорта по време на инжектирането. Може да почувствате натиск в окото си, когато се инжектира 

лекарството. След инжекцията, Вашият лекар ще трябва да прегледа очите Ви, преди да напуснете кабинета.

Пегаптаниб контролира мократа AMD, но не я лекува. Вашият лекар ще Ви наблюдава внимателно, за да види колко 

добре действа пегаптаниб за Вас. Говорете с Вашия лекар колко дълго трябва да продължите лечението с пегаптаниб.

други употреби на това лекарство

Това лекарство може да бъде предписано за други цели; попитайте Вашия лекар или фармацевт за повече информация.

какви специални предпазни мерки трябва да спазвам?

Преди да получите инжекция с пегаптаниб,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към пегаптаниб или други лекарства.

кажете на Вашия лекар и фармацевт какви лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта, витамини, 
хранителни добавки и билкови продукти, които приемате или планирате да приемате.

уведомете Вашия лекар, ако имате инфекция в или около окото. Вашият лекар може да Ви каже, че не трябва да 
получавате инжекция с пегаптаниб.
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уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали диабет, високо кръвно налягане, инфаркт или инсулт.

уведомете Вашия лекар, ако сте бременна, планирате да забременеете или кърмите. Ако забременеете, докато 
използвате пегаптаниб инжекция, обадете се на Вашия лекар.

говорете с Вашия лекар за тестване на вашето зрение у дома по време на лечението. Проверете зрението си и на двете очи 

според указанията на Вашия лекар и се обадете на Вашия лекар, ако има някакви промени в зрението Ви.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

Освен ако Вашият лекар не Ви каже друго, продължете нормалната си диета.

какво да правя, ако пропусна доза?

Ако пропуснете среща за получаване на пегаптаниб, обадете се на Вашия лекар възможно най-скоро.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Инжектирането на пегаптаниб може да причини нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако 

някой от тези симптоми е тежък или не изчезне:

очен секрет

очен дискомфорт

диария

гадене

световъртеж

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от тези симптоми, незабавно се обадете 

на Вашия лекар. Ако не можете да се свържете с Вашия лекар, обадете се на друг очен лекар или незабавно 

потърсете медицинска помощ:

копривна треска

обрив

сърбеж

затруднено дишане или преглъщане

подуване на лицето, гърлото, езика, устните, очите, ръцете, стъпалата, глезените или долните крака

дрезгавост

зачервяване на очите или болка

чувствителност към светлина

промяна или намаляване на зрението

замъглено зрение

плува в очите

виждам проблясъци от светлина
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подуване на клепача

Инжектирането на пегаптаниб може да причини други нежелани реакции. Обадете се на Вашия лекар, ако имате някакви необичайни проблеми, докато 

използвате това лекарство.

n случай на спешен случай/предозиране

В случай на предозиране се обадете на линията за помощ за контрол на отравянията на 1-800-222-1222. Информацията е 

достъпна и онлайн на адресhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Ако жертвата е припаднала, има 

гърч, има проблеми с дишането или не може да бъде събудена, незабавно се обадете на спешните служби на 911.

каква друга информация трябва да знам?

Запазете всички срещи с Вашия лекар. Вашият лекар ще трябва да прегледа очите Ви, за да види дали 

развивате сериозни нежелани реакции в рамките на 2 до 7 дни след всяка инжекция с пегаптаниб.

За вас е важно да поддържате писмен списък на всички лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта (без рецепта), 

които приемате, както и всички продукти като витамини, минерали или други хранителни добавки. Трябва да 

носите този списък със себе си всеки път, когато посещавате лекар или ако сте приети в болница. Също така е 

важна информация, която да носите със себе си в случай на спешност.

рандови имена

Macugen®
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