
Bahay →Mga Gamot, Herb at Supplement → Pegaptanib Injection

URL ng page na ito: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a607057.html

Pegaptanib Injection
binibigkas bilang (peg ap' ta nib)

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang Pegaptanib injection ay ginagamit upang gamutin ang basang age-related na macular degeneration (AMD; isang patuloy na sakit sa mata na nagdudulot 

ng pagkawala ng kakayahang makakita nang diretso at maaaring maging mas mahirap na magbasa, magmaneho, o magsagawa ng iba pang pang-araw-

araw na aktibidad). Ang Pegaptanib injection ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na vascular endothelial growth factor (VEGF) antagonists. 

Gumagana ito sa pamamagitan ng paghinto ng abnormal na paglaki ng daluyan ng dugo at pagtagas sa (mga) mata na maaaring magdulot ng pagkawala ng 

paningin sa mga taong may basang AMD.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang Pegaptanib injection ay nagmumula bilang isang solusyon (likido) na iturok sa mata ng isang doktor. Karaniwan itong ibinibigay sa 

opisina ng doktor isang beses bawat 6 na linggo.

Bago ka tumanggap ng pegaptanib injection, lilinisin ng iyong doktor ang iyong mata upang maiwasan ang impeksyon at manhid ang iyong mata 

upang mabawasan ang kakulangan sa ginhawa sa panahon ng iniksyon. Maaari kang makaramdam ng presyon sa iyong mata kapag iniksyon ang 

gamot. Pagkatapos ng iyong iniksyon, kakailanganing suriin ng iyong doktor ang iyong mga mata bago ka umalis sa opisina.

Kinokontrol ng Pegaptanib ang wet AMD, ngunit hindi ito ginagamot. Maingat na babantayan ka ng iyong doktor upang makita kung gaano kahusay 

gumagana ang pegaptanib para sa iyo. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa kung gaano katagal dapat mong ipagpatuloy ang paggamot na may 

pegaptanib.

may mga gamit para sa gamot na ito

Ang gamot na ito ay maaaring inireseta para sa iba pang gamit; tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko para sa karagdagang impormasyon.

hat espesyal na pag-iingat na dapat kong sundin?

Bago tumanggap ng pegaptanib injection,

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay allergic sa pegaptanib o anumang iba pang mga gamot.

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung anong mga reseta at hindi iniresetang gamot, bitamina, 
nutritional supplement, at herbal na produkto ang iyong iniinom o pinaplanong inumin.

sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang impeksyon sa o sa paligid ng mata. Maaaring sabihin sa iyo ng iyong doktor na hindi ka dapat 

tumanggap ng pegaptanib injection.
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sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka o nagkaroon na ng diabetes, mataas na presyon ng dugo, atake sa puso, o stroke.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis, planong magbuntis, o nagpapasuso. Kung buntis ka habang 
gumagamit ng pegaptanib injection, tawagan ang iyong doktor.

kausapin ang iyong doktor tungkol sa pagsusuri sa iyong paningin sa bahay habang ginagamot. Suriin ang iyong paningin sa parehong mga mata ayon 

sa direksyon ng iyong doktor, at tawagan ang iyong doktor kung mayroong anumang mga pagbabago sa iyong paningin.

sumbrero mga espesyal na tagubilin sa pagkain na dapat kong sundin?

Maliban kung iba ang sasabihin sa iyo ng iyong doktor, ipagpatuloy ang iyong normal na diyeta.

Ano ang dapat kong gawin kung nakalimutan ko ang isang dosis?

Kung napalampas mo ang isang appointment upang makatanggap ng pegaptanib, tawagan ang iyong doktor sa lalong madaling panahon.

mga side effect ng sumbrero ang maaaring idulot ng gamot na ito?

Maaaring magdulot ng mga side effect ang Pegaptanib injection. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o 

hindi nawawala ang alinman sa mga sintomas na ito:

paglabas ng mata

kakulangan sa ginhawa sa mata

pagtatae

pagduduwal

pagkahilo

Ang ilang mga side effect ay maaaring maging seryoso. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sintomas na ito, 
tawagan kaagad ang iyong doktor. Kung hindi mo makontak ang iyong doktor, tumawag ng ibang doktor sa mata o 
magpagamot kaagad:

mga pantal

pantal

nangangati

kahirapan sa paghinga o paglunok

pamamaga ng mukha, lalamunan, dila, labi, mata, kamay, paa, bukung-bukong, o ibabang binti

pamamalat

pamumula o pananakit ng mata

pagiging sensitibo sa liwanag

pagbabago o pagbaba ng paningin

malabong paningin

lumulutang sa mata

nakakakita ng mga kislap ng liwanag
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pamamaga ng talukap ng mata

Ang Pegaptanib injection ay maaaring magdulot ng iba pang mga side effect. Tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang anumang hindi pangkaraniwang mga problema 

habang ginagamit ang gamot na ito.

n kaso ng emergency/overdose

Sa kaso ng overdose, tawagan ang poison control helpline sa 1-800-222-1222. Ang impormasyon ay makukuha rin online sa

https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Kung ang biktima ay bumagsak, nagkaroon ng seizure, 

nahihirapang huminga, o hindi magising, agad na tumawag sa mga serbisyong pang-emergency sa 911.

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor. Kakailanganin ng iyong doktor na suriin ang iyong mga mata upang makita kung nagkakaroon 

ka ng malubhang epekto sa loob ng 2 hanggang 7 araw pagkatapos mong matanggap ang bawat iniksyon ng pegaptanib.

Mahalaga para sa iyo na magtago ng nakasulat na listahan ng lahat ng reseta at hindi reseta (over-the-counter) na mga gamot na 

iniinom mo, pati na rin ang anumang mga produkto tulad ng mga bitamina, mineral, o iba pang pandagdag sa pandiyeta. Dapat 

mong dalhin ang listahang ito sa tuwing bibisita ka sa isang doktor o kung ikaw ay na-admit sa isang ospital. Mahalaga rin ang 

impormasyong dadalhin mo sakaling magkaroon ng mga emerhensiya.

mga pangalan ng rand

Macugen®
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