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CẢNH BÁO QUAN TRỌNG:

Cấy ghép Ranibizumab (Susvimo) có thể gây ra nguy cơ viêm nội nhãn cao hơn (nhiễm trùng các mô hoặc 
chất lỏng bên trong nhãn cầu) so với tiêm ranibizumab (Lucentis). Nói chuyện với bác sĩ của bạn về những 
rủi ro khi cấy ghép ranibizumab.

hy là thuốc này được kê đơn?

Thuốc tiêm Ranibizumab (Lucentis) được sử dụng để điều trị bệnh thoái hóa điểm vàng do tuổi ẩm ướt (AMD; một 

bệnh đang diễn ra ở mắt gây mất khả năng nhìn thẳng và có thể gây khó khăn hơn khi đọc, lái xe hoặc thực hiện các 

hoạt động hàng ngày khác ). Cấy ghép Ranibizumab (Susvimo) cũng được sử dụng để điều trị thoái hóa điểm vàng 

do tuổi ẩm ướt sau ít nhất hai lần điều trị thành công với ranibizumab hoặc một loại thuốc tương tự. Thuốc tiêm 

Ranibizumab cũng được sử dụng để điều trị tân mạch màng mạch cận thị (mCNV; một biến chứng ở những người bị 

cận thị, nơi các mạch máu mới có thể phát triển ở phía sau của mắt) và để điều trị phù hoàng điểm sau khi tắc tĩnh 

mạch võng mạc (một bệnh về mắt do tắc nghẽn lưu lượng máu từ mắt dẫn đến mờ mắt và giảm thị lực), phù hoàng 

điểm do đái tháo đường (một bệnh về mắt do đái tháo đường có thể dẫn đến mất thị lực) và bệnh võng mạc đái tháo 

đường (tổn thương mắt do đái tháo đường). Ranibizumab nằm trong nhóm thuốc được gọi là thuốc đối kháng yếu tố 

tăng trưởng nội mô mạch máu A (VEGF-A). Nó hoạt động bằng cách ngăn chặn sự phát triển bất thường của mạch 

máu và rò rỉ trong (các) mắt có thể gây mất thị lực.

có nên sử dụng thuốc này không?

Thuốc tiêm Ranibizumab có dạng dung dịch (chất lỏng) được bác sĩ tiêm vào mắt. Nó thường được tiêm tại 
phòng khám của bác sĩ hàng tháng. Bác sĩ có thể tiêm cho bạn theo một lịch trình khác nếu điều đó là tốt nhất 
cho bạn.

Ranibizumab cũng có dạng một bộ phận cấy ghép để được bác sĩ tại phòng khám hoặc phòng khám đưa vào phần 
lòng trắng của mắt bạn. Bộ phận cấy ghép sẽ cần được làm đầy lại bằng cách tiêm thêm dung dịch vào nó mỗi 6 
tháng bởi bác sĩ tại văn phòng y tế hoặc phòng khám.
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Trước khi bạn được tiêm hoặc cấy ghép ranibizumab, bác sĩ sẽ làm sạch mắt của bạn để ngăn ngừa nhiễm 
trùng và gây tê mắt để giảm cảm giác khó chịu trong quá trình tiêm hoặc cấy ghép. Bạn có thể cảm thấy 
áp lực trong mắt khi tiêm thuốc. Sau khi tiêm, bác sĩ sẽ cần kiểm tra mắt của bạn trước khi bạn rời văn 
phòng.

Sau khi cấy ghép mô cấy, bạn có thể được yêu cầu giữ đầu cao hơn vai trong suốt thời gian còn lại 
trong ngày, bao gồm cả việc kê 3 gối trở lên dưới đầu khi ngủ. Bạn cũng sẽ được cung cấp một tấm 
che mắt không được tháo ra cho đến khi được bác sĩ yêu cầu làm như vậy và nên đeo ít nhất 7 đêm 
sau khi cấy ghép. Không đẩy, chà xát hoặc chạm vào phần đó của mắt trong 30 ngày sau khi cấy 
ghép mô (bên dưới mí mắt ở phần trên và bên ngoài của mắt) hoặc 7 ngày sau khi cấy ghép lại.

Ranibizumab kiểm soát một số tình trạng về mắt, nhưng không chữa khỏi chúng. Bác sĩ sẽ theo dõi bạn cẩn thận để 

xem ranibizumab hoạt động tốt như thế nào đối với bạn. Nói chuyện với bác sĩ của bạn về việc bạn nên tiếp tục điều 

trị với ranibizumab trong bao lâu.

nhiệt sử dụng cho thuốc này

Thuốc này có thể được kê đơn cho các mục đích sử dụng khác; Hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để biết thêm thông tin.

tôi nên làm theo các biện pháp phòng ngừa đặc biệt nào?

Trước khi tiêm hoặc cấy ghép ranibizumab,

Hãy cho bác sĩ và dược sĩ biết nếu bạn bị dị ứng với ranibizumab, bất kỳ loại thuốc nào khác hoặc bất kỳ thành phần 
nào trong thuốc tiêm hoặc cấy ghép ranibizumab. Hãy hỏi dược sĩ của bạn hoặc kiểm tra Hướng dẫn Thuốc để biết 
danh sách các thành phần.

cho bác sĩ và dược sĩ của bạn biết những loại thuốc kê đơn và không kê đơn, vitamin, chất bổ sung dinh 
dưỡng và các sản phẩm thảo dược mà bạn đang dùng hoặc dự định dùng. Hãy chắc chắn đề cập đến nếu 
bạn đã nhận được osteporfin (Visudyne) gần đây. Bác sĩ có thể cần thay đổi liều lượng thuốc của bạn 
hoặc theo dõi bạn cẩn thận về các tác dụng phụ.

Hãy cho bác sĩ biết nếu bạn bị nhiễm trùng trong hoặc xung quanh mắt hoặc viêm mắt. Bác sĩ có thể 
không cho bạn dùng ranibizumab cho đến khi hết nhiễm trùng hoặc hết viêm.

Hãy cho bác sĩ biết nếu bạn đang mang thai, dự định có thai hoặc đang cho con bú. Nếu bạn có thai khi 
đang dùng ranibizumab, hãy gọi cho bác sĩ của bạn.

bác sĩ có thể kê đơn thuốc nhỏ mắt kháng sinh để bạn sử dụng trong vài ngày sau mỗi lần tiêm hoặc cấy ghép. 
Nói chuyện với bác sĩ của bạn về cách sử dụng các loại thuốc nhỏ mắt này.

Hãy hỏi bác sĩ của bạn nếu có bất kỳ hoạt động nào bạn nên tránh trong quá trình điều trị bằng tiêm hoặc cấy ghép 
ranibizumab.

bạn nên có kế hoạch nhờ ai đó chở bạn về nhà sau khi điều trị.

nói chuyện với bác sĩ về việc kiểm tra thị lực tại nhà trong quá trình điều trị. Kiểm tra thị lực ở cả 
hai mắt theo chỉ dẫn của bác sĩ, và gọi cho bác sĩ nếu có bất kỳ thay đổi nào về thị lực.

hat hướng dẫn chế độ ăn uống đặc biệt tôi nên làm theo?

Trừ khi bác sĩ cho bạn biết cách khác, hãy tiếp tục chế độ ăn uống bình thường của bạn.
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Tôi nên làm gì nếu tôi quên một liều thuốc?

Nếu bạn bỏ lỡ cuộc hẹn để nhận ranibizumab, hãy gọi cho bác sĩ của bạn càng sớm càng tốt.

hat tác dụng phụ thuốc này có thể gây ra?

Ranibizumab có thể gây ra tác dụng phụ. Hãy cho bác sĩ của bạn nếu bất kỳ triệu chứng nào nghiêm 
trọng hoặc không biến mất:

đau đầu

khô hoặc ngứa mắt

đôi mắt đẫm lệ

cảm thấy có gì đó trong mắt bạn

buồn nôn

Một số tác dụng phụ có thể nghiêm trọng. Nếu bạn gặp bất kỳ triệu chứng nào trong số những triệu chứng này, hãy gọi cho 

bác sĩ của bạn ngay lập tức:

Đau mắt tồi tệ hơn, đỏ mắt, chảy mủ mắt, mí mắt sưng húp hoặc sưng mắt, hoặc mờ, mất hoặc 
giảm thị lực

mắt nhạy cảm với ánh sáng

chảy máu trong hoặc xung quanh mắt

nhìn thấy '' vật nổi '' hoặc các đốm nhỏ

nhìn thấy đèn nhấp nháy

đau ngực

hụt hơi

nói chậm hoặc khó

yếu hoặc tê tay hoặc chân

chuyển động hoặc đổi màu mô cấy

đột ngột cảm thấy có gì đó ở trong mắt của bạn, nhìn thấy một khối phồng trên phần trắng của mắt, chảy 
dịch mắt hoặc chảy nước mắt khi được điều trị bằng thiết bị cấy ghép

Ranibizumab tiêm hoặc cấy ghép có thể gây ra các tác dụng phụ khác. Gọi cho bác sĩ nếu bạn có bất kỳ vấn đề 
bất thường nào khi dùng thuốc này.

Nếu bạn gặp tác dụng phụ nghiêm trọng, bạn hoặc bác sĩ của bạn có thể gửi báo cáo đến chương trình Báo cáo sự kiện có 

hại MedWatch của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) trực tuyến

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) hoặc qua điện thoại 

(1-800-332-1088).

n trường hợp khẩn cấp / quá liều
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Trong trường hợp quá liều, hãy gọi cho đường dây trợ giúp kiểm soát chất độc theo số 1-800-222-1222. Thông 
tin cũng có sẵn trực tuyến tạihttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Nếu nạn 
nhân gục xuống, co giật, khó thở hoặc không thể tỉnh lại, hãy gọi ngay dịch vụ cấp cứu theo số 911.

hat thông tin khác tôi nên biết?

Giữ tất cả các cuộc hẹn với bác sĩ của bạn.

Điều quan trọng là bạn phải giữ một danh sách bằng văn bản về tất cả các loại thuốc theo toa và không kê đơn (bán 

qua quầy) bạn đang dùng, cũng như bất kỳ sản phẩm nào như vitamin, khoáng chất hoặc các chất bổ sung chế độ 

ăn uống khác. Bạn nên mang theo danh sách này mỗi khi đến gặp bác sĩ hoặc khi nhập viện. Đây cũng là thông tin 

quan trọng cần mang theo trong trường hợp khẩn cấp.

tên rand

Lucentis®

Susvimo®
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