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:חשובה אזהרה

 או רקמות של זיהום( אנדופטלמיטיס לדלקת יותר גבוה לסיכון לגרום עלול )Ranibizumab )Susvimo שתל
 בקבלת הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח(Lucentis).  רניביזומאב להזרקת בהשוואה) העין גלגל בתוך נוזלים
.רניביזומאב שתל

?זו תרופה נרשמה האם היי

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

 טיפולים שני לפחות לאחר לגיל הקשור רטוב מקולרי בניוון לטיפול גם משמש )Susvimo( Ranibizumab שתל. ).
myopic- choroidal ב לטיפול גם משמשתRanibizumab  הזרקת. דומה תרופה אוranibizumab  עם מוצלחים

neovascularization ;mCNV)של האחורי בחלק חדשים דם כלי לצמוח יכולים שבהם ראייה קצרי אנשים אצל סיבוך 
 מהעין דם זרימת של מחסימה הנגרמת עיניים מחלת( ברשתית ורידים חסימת לאחר מקולרית בבצקת ולטיפול) העין

 שעלולה סוכרת ידי על הנגרמת עיניים מחלת( סוכרתית מקולרית בצקת), ראייה ואובדן מטושטשת לראייה שמובילה
 של בקבוצה הואRanibizumab ). סוכרת ידי על שנגרם לעיניים נזק( סוכרתית ורטינופתיה), ראייה לאובדן להוביל
 לא צמיחה עצירת ידי על פועל זהA(  .A )VEGF-וסקולרי אנדותל גדילה גורם של אנטגוניסטים הנקראות תרופות
.ראייה לאובדן לגרום שעלולות) ות(בעין ודליפה דם כלי של תקינה

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

. חודש מדי הרופא במשרד כלל בדרך ניתן זה. רופא ידי על לעין להזרקה) נוזל( כפתרון מגיעהRanibizumab  הזרקת
.לך טוב הכי זה אם אחר זמנים בלוח זריקות לך לתת עשוי שלך הרופא

 יצטרך השתל. רפואית במרפאה או במשרד רופא ידי על מחט עם שלך העין של הלבן לחלק להחדרה כשתל גם מגיע.
 במרפאה או רפואי במשרד רופא ידי על חודשים6  כל לתוכו נוספת תמיסה הזרקת ידי על מחדש למלא

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

3  עם שינה הכולל, היום שארית למשך הכתפיים גובה מעל הראש את לשמור שתתבקשו ייתכן, השתל החדרת לאחר
 על זאת לעשות שייאמר עד להסירו שאסור עיניים מגן לך יסופק, כן כמו. ישנים כשאתם לראש מתחת כריות יותר או
 של חלק באותו לגעת או לשפשף, לדחוף אין. השתל החדרת לאחר לילות7  לפחות אותו ללבוש ויש שלך הרופא ידי

 מילוי לאחר ימים7  או) העין של והחיצוני העליון בחלק לעפעף מתחת( השתל החדרת לאחר יום30  במשך העין
.השתל

ranibizumab.עד לראות כדי בקפידה בך יצפה שלך הרופא. אותם מרפא אינו אך, מסוימים עיניים במצבי שולט 
 עם בטיפול להמשיך צריך שאתה הזמן משך לגבי שלך הרופא עם שוחח. בשבילך עובד רניביזומאב כמה

Ranibizumab

זו בתרופה השימושים

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

?מיוחדים זהירות באמצעי לנקוט יש

,שתל או רנביזומאב הזרקת קבלת לפני

 שתל או בהזרקה מהמרכיבים אחד לכל או אחרת תרופה לכל, לרניביזומאב אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר
.המרכיבים של רשימה לקבלת התרופות במדריך עיין או שלך הרוקח את שאל. רניביזומאב של

 אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר
 יצטרך שלך שהרופא ייתכן )verteporfin )Visudyne. לאחרונה קיבלת אם לציין הקפד. לקחת מתכוון או נוטל

.לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות מינון את לשנות

 לך ייתן לא שלך שהרופא ייתכן. בעין דלקת או סביבך או בעיניים זיהום לך יש אם שלך לרופא ספר
ranibizumabייעלמו הדלקת או שהזיהום עד.

, רניביזומאב קבלת בזמן להריון נכנסת אם. מניקה או להריון להיכנס מתכננת, בהריון את אם שלך לרופא ספר
.שלך לרופא התקשר

 או זריקה כל קבלת לאחר ימים מספר במשך לשימוש אנטיביוטיות עיניים טיפות לך לרשום עשוי שלך הרופא
.הללו העיניים בטיפות השימוש אופן לגבי שלך הרופא עם שוחח. שתל

 או רנביזומאב הזרקת עם שלך הטיפול במהלך מהן להימנע צריך שאתה פעילויות יש אם שלך הרופא את שאל
.שתל

.שלך הטיפול לאחר הביתה אותך יסיע שמישהו לתכנן צריך אתה

 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 הנחיות

?מיוחדות תזונה הוראות אחר לעקוב עליי האם

.שלך הרגילה בתזונה המשך, אחרת לך אומר שלך הרופא כן אם אלא
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?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע

.האפשרי בהקדם לרופא התקשר, רניביזומאב לקבלת תור החמצת אם

?לגרום יכולה זו תרופה של לוואי תופעות

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

ראֹׁש ּכאְבֵ

מגרדות או יבשות עיניים

דומעות עיניים

שלך בעין שמשהו להרגיש

בחילה

, האלה מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:מיד שלך לרופא התקשר

 או, העיניים של נפיחות או נפוחות עפעפיים, מהעיניים הפרשות, בעיניים אדמומיות, עיניים בכאבי החמרה
ירידה או אבודה, מטושטשת ראייה

לאור בעיניים רגישות

העין סביב או בתוך דימום

קטנים כתמים או'' צפים'' לראות

מהבהבים אורות לראות

בחזה כאב

נשימה קוצר

קשה או איטי דיבור

רגל או יד של תחושה חוסר או חולשה

צבע שינוי או השתל תנועת

 בעין דמעות או מהעין הפרשות, העין של הלבן החלק על בליטה ראיית, שלך בעין שמשהו פתאומית הרגשה
בשתל טיפול   בעת

 בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלוליםRanibizumab  של שתל או הזרקה
.התרופה קבלת בזמן חריגות

 של לוואי אירועי על דיווח לתוכנית דוח לשלוח עשויים שלך הרופא או אתה, חמורה לוואי תופעת חווה אתה אם
MedWatchוהתרופות המזון מינהל של באינטרנט (FDA)

)/MedWatch[/Safety/MedWatch ]http://www.fda.gov/Safetyhttp://www.fda.gov (1-800-332-  בטלפון או)
.(1088

יתר מנת/חירום במקרה
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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

.שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור

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

רנד שמות

®לוסנטיס

Susvimo®

15/02/2022-  אחרון עדכון

זה דף לצטט כיצד למד

ויתור כתבInc. , הבריאות מערכת רוקחי של האמריקאית האגודה

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

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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