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คําเตือนทีส่ําคัญ:

การปลูกถ่าย Ranibizumab (Susvimo) อาจทําให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิด endophthalmitis (การติดเชื้อของเนื้อเยื่อหรือ
ของเหลวภายในลูกตา) มากขึ้นเมื่อเทียบกับการฉีด ranibizumab (Lucentis) พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของ
การได้รับการปลูกฝัง ranibizumab

hy เป็นยานี้กําหนด?

การฉีด Ranibizumab (Lucentis) ใช้เพื่อรักษาอาการจอประสาทตาเสื่อมที่เกี่ยวข้องกับอายุ (AMD; โรคต่อเนื่องของ
ดวงตาที่ทําให้สูญเสียความสามารถในการมองตรงไปข้างหน้า และอาจทําให้อ่าน ขับรถ หรือทํากิจกรรมประจําวันอื่น ๆ ได้ยาก
ขึ้น) ). รากฟันเทียม Ranibizumab (Susvimo) ยังใช้รักษาอาการจอประสาทตาเสื่อมทีเ่กี่ยวข้องกับอายุเปียกหลังจากการ
รักษาที่ประสบความสําเร็จอย่างน้อยสองครั้งด้วย ranibizumab หรือยาทีค่ล้ายคลึงกัน การฉีด Ranibizumab ยังใช้รักษา
ภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบ (mCNV; ภาวะแทรกซ้อนในคนสายตาสั้นทีห่ลอดเลือดใหม่สามารถเติบโตที่ด้านหลังตา) และเพื่อ
รักษาอาการบวมนํ้าที่จุดภาพชัดหลังการอุดตันของหลอดเลือดดําที่ม่านตา (โรคตาที่เกิดจากการอุดตันของ การไหลเวียนของ
เลือดจากดวงตาที่นําไปสูก่ารมองเห็นพร่ามัวและสูญเสียการมองเห็น) เบาหวานขึ้นจอตาบวมนํ้า (โรคตาที่เกิดจากโรคเบาหวาน
ทีอ่าจนําไปสู่การสูญเสียการมองเห็น) และเบาหวานขึ้นจอตา (ความเสียหายต่อดวงตาที่เกิดจากโรคเบาหวาน) รานบิิซูแมบอยู่
ในกลุ่มยาที่เรียกว่า vascular endothelial growth factor A (VEGF-A) antagonists มันทํางานโดยหยุดการเจริญ
เติบโตของหลอดเลือดผิดปกติและการรั่วไหลในดวงตาที่อาจทําให้สูญเสียการมองเห็น

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

การฉีด Ranibizumab เป็นวิธีการแกป้ัญหา (ของเหลว) ที่แพทย์จะฉีดเข้าตา มักจะได้รับในสํานักงานแพทย์ทุกเดือน แพทย์
ของคุณอาจฉีดยาตามกําหนดเวลาที่ต่างออกไป หากวิธีนี้ดีที่สุดสําหรับคุณ

Ranibizumab ยังมาพร้อมกับการสอดใส่เข้าไปในส่วนสีขาวของดวงตาด้วยเข็มโดยแพทย์ในสํานักงานทางการแพทย์หรือ
คลินิก รากฟันเทียมจะต้องเติมโดยการฉีดสารละลายเข้าไปทุกๆ 6 เดือน โดยแพทย์ในสํานักงานแพทย์หรือคลินิก
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ก่อนที่คุณจะไดร้ับการฉีดหรือการปลูกถ่ายรานิบิซูแมบ แพทย์ของคุณจะทําความสะอาดตาของคุณเพื่อป้องกันการติดเชื้อและ
มึนงงตาของคุณเพื่อลดความรู้สึกไม่สบายในระหว่างการฉีดหรือการปลูกถ่าย คุณอาจรู้สึกกดดันเมื่อฉีดยา หลังการฉีด 
แพทย์จะต้องตรวจตาก่อนออกจากสํานักงาน

หลังจากใส่รากฟันเทียมแล้ว คุณอาจถูกขอให้ยกศีรษะให้อยู่เหนือระดับไหล่ตลอดวันที่เหลือ ซึ่งรวมถึงการนอนหลับโดยมี
หมอน 3 ใบหรือมากกว่านั้นไว้ใต้ศีรษะเมื่อคุณนอนหลับ คุณจะได้รับผ้าปิดตาซึ่งไม่ควรถอดออกจนกว่าแพทย์จะสั่งให้ทํา และ
ควรสวมใส่อย่างน้อย 7 คืนหลังจากใสร่ากเทียม ห้ามกด ถู หรือสัมผัสส่วนนั้นของดวงตาเป็นเวลา 30 วันหลังจากใส่รากฟัน
เทียม (ใต้เปลือกตาในส่วนบนและส่วนนอกของตา) หรือ 7 วันหลังจากเติมรากฟันเทียม

Ranibizumab ควบคุมสภาพตาบางอย่าง แต่ไม่สามารถรักษาได้ แพทย์ของคุณจะดูแลคุณอย่างระมัดระวังเพื่อดูว่า 
ranibizumab ทํางานได้ดีแค่ไหนสําหรับคุณ พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับระยะเวลาที่คุณควรรักษาด้วยรานบิิซู
แมบต่อไป

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนไดร้ับการฉีดหรือปลูกถ่ายรานิบิซแูมบ

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพย้ารานิบิซูแมบ ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในการฉีดหรือยาฝังรานบิิซแูมบ 
สอบถามเภสัชกรของคุณหรือตรวจสอบรายการส่วนผสมในคู่มือการใช้ยา

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ วิตามิน อาหารเสริม และ
ผลิตภัณฑส์มุนไพรอื่นๆ ที่คุณกําลังใชห้รือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงว่าคุณได้รับ verteporfin (Visudyne) เมื่อ
เร็ว ๆ นี้หรือไม่ แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมีการติดเชื้อในดวงตาหรือรอบดวงตา หรือมีการอักเสบในดวงตา 
แพทย์ของคุณอาจไม่ให้ ranibizumab แกคุ่ณจนกว่าการติดเชื้อหรือการอักเสบจะหายไป

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังให้นมบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะรับรานิบซิูแมบ ให้
โทรเรียกแพทยข์องคุณ

แพทย์ของคุณอาจสั่งยาหยอดตายาปฏิชีวนะให้คุณใช้สองสามวันหลังจากที่คุณได้รับการฉีดหรือการปลูกถ่ายแต่ละครั้ง 
พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับวิธีการใช้ยาหยอดตาเหล่านี้

ถามแพทย์ของคุณว่ามีกิจกรรมใดทีคุ่ณควรหลีกเลี่ยงในระหว่างการรักษาด้วยการฉีดหรือการปลูกถ่าย 
ranibizumab

คุณควรวางแผนที่จะให้คนขับรถกลับบ้านหลังการรักษา

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับการทดสอบการมองเห็นของคุณทีบ่้านระหว่างการรักษา ตรวจสอบการมองเห็นของคุณใน
ดวงตาทั้งสองข้างตามที่แพทย์ของคุณกําหนด และโทรหาแพทย์หากมีการเปลี่ยนแปลงในการมองเห็นของคุณ

ฉันควรปฏิบัตติามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ใหท้านอาหารตามปกติต่อไปเว้นแต่แพทยจ์ะแจ้งใหคุ้ณทราบ
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ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

หากคุณไม่ไดร้ับการนัดหมายเพื่อรับ ranibizumab ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณโดยเร็วที่สุด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําให้เกิดได้หรือไม่?

Ranibizumab อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่หายไป:

ปวดหัว

ตาแห้งหรือคัน

นํ้าตาซึม

รู้สึกว่ามีบางอย่างอยู่ในดวงตาของคุณ

คลื่นไส้

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทยข์องคุณทันที:

อาการปวดตาแย่ลง, ตาแดง, ไหลออกจากตา, เปลือกตาบวมหรือตาบวม, เบลอ, สูญเสียหรือการมองเห็นลดลง

ตาไวต่อแสง

มีเลือดออกในหรือรอบดวงตา

เห็น ''ลอย'' หรือจุดเล็ก ๆ

เห็นไฟกระพริบ

อาการเจ็บหน้าอก

หายใจถี่

พูดช้าหรือพูดยาก

ความอ่อนแรงหรือชาทีแ่ขนหรือขา

การเคลื่อนไหวของรากฟันเทียมหรือการเปลี่ยนสี

ความรู้สึกกะทันหันว่ามีบางอย่างอยู่ในดวงตาของคุณ เห็นส่วนนูนเหนือส่วนสีขาวของตา นํ้ามูกไหล หรือนํ้าตาไหล
เมื่อทําการรักษาด้วยรากฟันเทียม

การฉีดหรือการปลูกถ่าย Ranibizumab อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่นๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด 
ๆ ในขณะที่รับยานี้

หากคุณพบผลข้างเคียงทีร่้ายแรง คุณหรือแพทยข์องคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
จาก MedWatch ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทางออนไลน์
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) หรือทางโทรศัพท์ 
(1-800-332-1088)

n กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด
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ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ที่https://
www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลําบาก 
หรือตื่นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันทีที่ 911

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

เก็บนัดหมายทั้งหมดกับแพทย์ของคุณ

เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายการยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์) 
ทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆ คุณควรนํารายการนี้ติดตัว
ไปด้วยทุกครั้งที่ไปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสําคัญที่พกติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็น
ข้อมูลสําคัญเช่นกัน

ชื่อแรนด์

Lucentis®

Susvimo®

แก้ไขล่าสุด - 02/15/2022

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจํากัดความรับผิดชอบ

AHFS®ข้อมูลยาของผู้ป่วย™ ©ลิขสิทธิ์ 2022 American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-
West Highway, Suite 900, เบเทสดา, แมริแลนด์ สงวนลิขสิทธิ์. ทําซํ้า

สําหรับใช้ในเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาติการแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษยข์องสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ
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