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Ranibizumab injektion
uttalas som (ra'' ni biz' oo mab)

VIKTIG VARNING:

Ranibizumab-implantat (Susvimo) kan orsaka en större risk för endoftalmit (infektion av vävnader eller 
vätskor inuti ögongloben) jämfört med ranibizumab-injektion (Lucentis). Tala med din läkare om riskerna 
med att få ranibizumabimplantat.

hur är denna medicin utskriven?

Ranibizumab injektion (Lucentis) 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 ). Ranibizumab-implantat (Susvimo) används också för att behandla våt 

åldersrelaterad makuladegeneration efter minst två framgångsrika behandlingar med ranibizumab eller liknande 

medicin. Ranibizumab-injektion används också för att behandla närsynt koroidal neovaskularisering (mCNV; en 

komplikation hos närsynta personer där nya blodkärl kan växa fram i baksidan av ögat) och för att behandla 

makulaödem efter ocklusion av retinal ven (en ögonsjukdom orsakad av blockering av blodflöde från ögat som leder 

till suddig syn och synförlust), diabetiskt makulaödem (en ögonsjukdom orsakad av diabetes som kan leda till 

synförlust) och diabetisk retinopati (skada på ögonen orsakad av diabetes). Ranibizumab ingår i en klass av 

läkemedel som kallas vaskulär endoteltillväxtfaktor A (VEGF-A) antagonister. Det fungerar genom att stoppa onormal 

tillväxt av blodkärl och läckage i ögat/ögonen som kan orsaka synförlust.

hur ska detta läkemedel användas?

Ranibizumab-injektion kommer som en lösning (vätska) som ska injiceras i ögat av en läkare. Det ges vanligtvis 
på en läkarmottagning varje månad. Din läkare kan ge dig injektioner enligt ett annat schema om det är bäst 
för dig.

Ranibizumab kommer också som ett implantat som ska sättas in i den vita delen av ditt öga med en nål av en läkare på en 

läkarmottagning eller klinik. Implantatet kommer att behöva fyllas på genom att injicera mer lösning i det var sjätte månad 

av en läkare på ett medicinskt kontor eller en klinik.
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Innan du får en ranibizumab-injektion eller -implantat kommer din läkare att rengöra ditt öga för att förhindra 
infektion och bedöva ditt öga för att minska obehag under injektionen eller implantatet. Du kan känna tryck i 
ögat när läkemedlet injiceras. Efter din injektion kommer din läkare att behöva undersöka dina ögon innan du 
lämnar kontoret.

Efter att ha satt in implantatet kan du bli ombedd att hålla huvudet över axelhöjd resten av dagen, vilket 
inkluderar att sova med 3 eller fler kuddar under huvudet när du sover. Du kommer också att förses med 
ett ögonskydd som inte ska tas bort förrän din läkare säger att du ska göra det och som ska bäras i minst 
7 nätter efter att implantatet satts in. Tryck, gnugga eller rör inte den delen av ögat under 30 dagar efter 
implantatinförandet (under ögonlocket i den övre och yttre delen av ögat) eller 7 dagar efter att 
implantatet har fyllts på.

Ranibizumab kontrollerar vissa ögonsjukdomar, men botar dem inte. Din läkare kommer att övervaka dig 
noggrant för att se hur väl ranibizumab fungerar för dig. Tala med din läkare om hur länge du ska fortsätta 
behandlingen med ranibizumab.

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 ranibizumab injektion eller implantat,

Tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot ranibizumab, andra läkemedel eller något av 
innehållsämnena i ranibizumab-injektion eller -implantat. Fråga din apotekspersonal eller se läkemedelsguiden för 
en lista över ingredienserna.

berätta för din läkare och apotekspersonal vilka andra receptbelagda och receptfria läkemedel, 
vitaminer, kosttillskott och örtprodukter du tar eller planerar att ta. Var noga med att nämna om du 
har fått verteporfin (Visudyne) nyligen. Din läkare kan behöva ändra doserna av dina mediciner eller 
övervaka dig noggrant för biverkningar.

tala om för din läkare om du har en infektion i eller runt ögonen eller inflammation i ögat. Din läkare kanske 
inte ger dig ranibizumab förrän infektionen eller inflammationen är borta.

berätta för din läkare om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Om du blir gravid 
medan du får ranibizumab, kontakta din läkare.

din läkare kan ordinera antibiotika ögondroppar som du kan använda i några dagar efter att du fått varje injektion 
eller implantat. Tala med din läkare om hur du använder dessa ögondroppar.

fråga din läkare om det finns några aktiviteter du bör undvika under din behandling med ranibizumab 
injektion eller implantat.

du bör planera att någon kör dig hem efter din behandling.

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.
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hatt ska jag göra om jag glömmer en dos?

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

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

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

huvudvärk

torra eller kliande ögon

tårfyllda ögon

känner att något är i ditt öga

illamående

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av dessa symtom, kontakta 
din läkare omedelbart:

förvärrad ögonsmärta, ögonrodnad, flytningar från ögonen, svullna ögonlock eller svullna ögon, eller 
suddig, förlorad eller nedsatt syn

ögonkänslighet för ljus

blödning i eller runt ögat

ser ''floaters'' eller små fläckar

ser blinkande ljus

bröstsmärta

andnöd

långsamt eller svårt tal

svaghet eller domningar i en arm eller ett ben

implantatrörelser eller missfärgning

plötslig känsla av att något är i ögat, att se en utbuktning över den vita delen av ögat, flytningar 
från ögonen eller vattnas i ögat när du behandlas med implantatet

Ranibizumab injektion eller implantat kan orsaka andra biverkningar. Ring din läkare om du har några ovanliga 
problem när du får denna medicin.

Om du upplever en allvarlig biverkning kan du eller din läkare skicka en rapport till Food and Drug 
Administrations (FDA) MedWatch Biverkningsrapporteringsprogram online
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) eller per telefon (1-800-332- 
1088).

n nödfall/överdos

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a607044.html 3/4

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch


14/4/22, 16:00 Ranibizumab Injection: MedlinePlus Läkemedelsinformation

Vid överdosering, ring giftkontrolltjänsten på 1-800-222-1222. Information finns även tillgänglig online på
https://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.

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. Du bör ta 
med dig denna lista 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

Lucentis®

Susvimo®
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