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Ranibizumab Enjeksiyonu
(ra'' ni biz' oo mab) olarak telaffuz edilir

ÖNEMLİ UYARI:

Ranibizumab implantı (Susvimo), ranibizumab enjeksiyonuna (Lucentis) kıyasla daha fazla endoftalmi (göz 
küresi içindeki doku veya sıvı enfeksiyonu) riskine neden olabilir. Ranibizumab implantı almanın riskleri 
hakkında doktorunuzla konuşun.

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Ranibizumab enjeksiyonu (Lucentis), yaşla ilişkili maküler dejenerasyonu (AMD; dümdüz görme yeteneğinin 
kaybına neden olan ve okumayı, araba kullanmayı veya diğer günlük aktiviteleri gerçekleştirmeyi 
zorlaştırabilen, devam eden bir göz hastalığı) tedavi etmek için kullanılır. ). Ranibizumab implantı (Susvimo), 
ranibizumab veya benzer bir ilaçla en az iki başarılı tedaviden sonra yaşla ilişkili maküler dejenerasyonu tedavi 
etmek için de kullanılır. Ranibizumab enjeksiyonu ayrıca miyopik koroid neovaskülarizasyonunu (mCNV; yakın 
görüşlü kişilerde gözün arkasında yeni kan damarlarının büyüyebildiği bir komplikasyon) tedavi etmek ve 
retinal ven tıkanıklığından sonra makula ödemini tedavi etmek için kullanılır. bulanık görme ve görme kaybına 
yol açan gözden kan akışı), diyabetik makula ödemi (diyabetin neden olduğu ve görme kaybına yol açabilen bir 
göz hastalığı) ve diyabetik retinopati (diyabetin neden olduğu göz hasarı). Ranibizumab, vasküler endotelyal 
büyüme faktörü A (VEGF-A) antagonistleri adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Görme kaybına neden olabilecek 
göz(ler)deki anormal kan damarı büyümesini ve sızıntıyı durdurarak çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Ranibizumab enjeksiyonu, bir doktor tarafından göze enjekte edilecek bir çözelti (sıvı) olarak gelir. Genellikle 
her ay bir doktorun ofisinde verilir. Doktorunuz sizin için en iyisiyse, size farklı bir programda enjeksiyon 
yapabilir.

Ranibizumab ayrıca bir tıbbi ofis veya klinikte bir doktor tarafından gözünüzün beyaz kısmına bir iğne ile yerleştirilecek bir 

implant olarak gelir. İmplantın, tıbbi muayenehane veya klinikteki bir doktor tarafından her 6 ayda bir daha fazla solüsyon 

enjekte edilerek yeniden doldurulması gerekecektir.
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Bir ranibizumab enjeksiyonu veya implantı almadan önce doktorunuz enfeksiyonu önlemek için gözünüzü temizleyecek ve 

enjeksiyon veya implant sırasında rahatsızlığı azaltmak için gözünüzü uyuşturacaktır. İlaç enjekte edildiğinde gözünüzde 

basınç hissedebilirsiniz. Enjeksiyondan sonra doktorunuzun ofisten ayrılmadan önce gözlerinizi muayene etmesi 

gerekecektir.

İmplant yerleştirildikten sonra, uyurken başınızın altında 3 veya daha fazla yastıkla uyumayı içeren günün geri 
kalanında başınızı omuz seviyesinin üzerinde tutmanız istenebilir. Ayrıca, doktorunuz tarafından söyleninceye 
kadar çıkarılmaması gereken ve implant yerleştirildikten sonra en az 7 gece boyunca takılması gereken bir göz 
koruması da sağlanacaktır. İmplant yerleştirildikten sonraki 30 gün (gözün üst ve dış kısmındaki göz kapağının 
altında) veya implant yeniden doldurulduktan 7 gün sonra gözün o kısmını itmeyin, ovalamayın veya 
dokunmayın.

Ranibizumab belirli göz koşullarını kontrol eder, ancak onları iyileştirmez. Doktorunuz ranibizumabın sizin için ne kadar iyi 

çalıştığını görmek için sizi dikkatle izleyecektir. Ranibizumab tedavisine ne kadar süreyle devam etmeniz gerektiği konusunda 

doktorunuzla konuşun.

bu ilacın kullanım alanları

Bu ilaç diğer kullanımlar için reçete edilebilir; daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

özel önlemler almalı mıyım?

Ranibizumab enjeksiyonu veya implantı almadan önce,

ranibizumab'a, diğer ilaçlara veya ranibizumab enjeksiyonu veya implantındaki herhangi bir 
bileşene alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. Bileşenlerin bir listesi için eczacınıza 
danışın veya İlaç Kılavuzuna bakın.

aldığınız veya almayı planladığınız diğer reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini 
ve bitkisel ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Yakın zamanda verteporfin (Visudyne) alıp 
almadığınızı belirttiğinizden emin olun. Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan 
etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir.

Gözünüzün içinde veya çevresinde enfeksiyon veya gözünüzde iltihaplanma varsa doktorunuza söyleyiniz. 
Doktorunuz enfeksiyon veya iltihap geçene kadar size ranibizumab vermeyebilir.

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. 
Ranibizumab alırken hamile kalırsanız doktorunuzu arayın.

Doktorunuz, her enjeksiyon veya implantı aldıktan sonra birkaç gün kullanmanız için antibiyotikli göz damlası reçete 
edebilir. Bu göz damlalarının nasıl kullanılacağı hakkında doktorunuzla konuşun.

ranibizumab enjeksiyonu veya implantı ile tedaviniz sırasında kaçınmanız gereken herhangi bir aktivite olup olmadığını 
doktorunuza sorun.

Tedavinizden sonra birinin sizi eve bırakmasını planlamalısınız.

Tedaviniz sırasında evde görüşünüzü test etme konusunda doktorunuzla konuşun. Doktorunuzun belirttiği şekilde her 
iki gözdeki görüşünüzü kontrol edin ve görüşünüzde herhangi bir değişiklik olursa doktorunuzu arayın.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.
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Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Ranibizumab almak için randevunuzu kaçırırsanız, mümkün olan en kısa sürede doktorunuzu arayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

Ranibizumab yan etkilere neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri şiddetliyse veya 
geçmiyorsa doktorunuza söyleyin:

baş ağrısı

kuru veya kaşıntılı gözler

yaşlı gözler

gözünde bir şey olduğunu hissetmek

mide bulantısı

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu belirtilerden herhangi birini yaşarsanız derhal 
doktorunuzu arayın:

kötüleşen göz ağrısı, göz kızarıklığı, gözlerden akıntı, göz kapaklarının şişmesi veya gözlerin şişmesi veya 
bulanık, kayıp veya görme azalması

ışığa karşı göz hassasiyeti

göz içinde veya çevresinde kanama

"uçan cisimler" veya küçük lekeler görmek

yanıp sönen ışıklar görmek

göğüs ağrısı

nefes darlığı

yavaş veya zor konuşma

bir kol veya bacağın zayıflığı veya uyuşması

implant hareketi veya renk değişikliği

ani gözünüzde bir şey olduğu hissi, gözün beyaz kısmında bir şişkinlik görme, implantla tedavi 
sırasında gözde akıntı veya gözde sulanma

Ranibizumab enjeksiyonu veya implantı başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı alırken olağandışı 
sorunlarınız varsa doktorunuzu arayın.

Ciddi bir yan etki yaşarsanız, siz veya doktorunuz Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) MedWatch Olumsuz 
Olay Raporlama programına çevrimiçi olarak bir rapor gönderebilirsiniz.
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) veya telefonla 
(1-800-332-1088).

n acil/aşırı doz vakası
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Doz aşımı durumunda, 1-800-222-1222 numaralı telefondan zehir kontrol yardım hattını arayın. Bilgi ayrıca çevrimiçi olarak 

şu adreste mevcuttur:https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Mağdur bayılmışsa, nöbet 

geçirmişse, nefes almakta güçlük çekiyorsa veya uyanamıyorsa, hemen 911'den acil servisi arayın.

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Doktorunuzla bütün randevularınızı saklayın.

Aldığınız tüm reçeteli ve reçetesiz (reçetesiz) ilaçların yanı sıra vitaminler, mineraller veya diğer diyet 
takviyeleri gibi ürünlerin yazılı bir listesini tutmanız önemlidir. Bu listeyi her doktora gittiğinizde veya 
hastaneye kabul ettiğinizde yanınızda getirmelisiniz. Acil durumlarda yanınızda bulundurmanız da 
önemli bilgiler.

rand isimleri

Lucentis®

susvimo®
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