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Ранибизумаб инжекция
произнася се като (ra'' ni biz' oo mab)

ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Ранибизумаб имплант (Susvimo) може да причини по-голям риск от ендофталмит (инфекция на тъкани или течности вътре в 

очната ябълка) в сравнение с инжектирането на ранибизумаб (Lucentis). Говорете с Вашия лекар за рисковете от 

получаване на имплант с ранибизумаб.

защо е предписано това лекарство?

Ранибизумаб инжекция (Lucentis) се използва за лечение на мокра свързана с възрастта дегенерация на макулата (AMD; 

продължаващо заболяване на окото, което причинява загуба на способността да се вижда право напред и може да затрудни 

четенето, шофирането или извършването на други ежедневни дейности ). Ранибизумаб имплант (Susvimo) също се използва за 

лечение на мокра свързана с възрастта дегенерация на макулата след поне две успешни лечения с ранибизумаб или подобно 

лекарство. Ранибизумаб инжекцията се използва също за лечение на миопична хороидална неоваскуларизация (mCNV; 

усложнение при хора с късогледство, при които нови кръвоносни съдове могат да растат в задната част на окото) и за лечение на 

макулен оток след оклузия на ретиналната вена (заболяване на очите, причинено от запушване на приток на кръв от окото, което 

води до замъглено зрение и загуба на зрение), диабетен макулен оток (заболяване на очите, причинено от диабет, което може да 

доведе до загуба на зрението) и диабетна ретинопатия (увреждане на очите, причинено от диабет). Ранибизумаб е в клас 

лекарства, наречени антагонисти на съдов ендотелен растежен фактор А (VEGF-A). Той действа, като спира необичайния растеж на 

кръвоносните съдове и изтичането в окото(ята), което може да причини загуба на зрението.

как трябва да се използва това лекарство?

Инжектирането на Ranibizumab идва като разтвор (течност), който трябва да се инжектира в окото от лекар. Обикновено се дава в 

лекарски кабинет всеки месец. Вашият лекар може да Ви постави инжекции по различен график, ако това е най-подходящо за Вас.

Ранибизумаб също се предлага като имплант, който трябва да бъде поставен в бялата част на окото с игла от лекар в 

медицински кабинет или клиника. Имплантът ще трябва да се презарежда чрез инжектиране на повече разтвор на всеки 

6 месеца от лекар в медицински кабинет или клиника.
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Преди да получите инжекция или имплант с ранибизумаб, Вашият лекар ще почисти окото Ви, за да предотврати 

инфекция и ще изтръпне окото Ви, за да намали дискомфорта по време на инжекцията или импланта. Може да 

почувствате натиск в окото си, когато се инжектира лекарството. След инжекцията, Вашият лекар ще трябва да прегледа 

очите Ви, преди да напуснете кабинета.

След поставянето на импланта може да бъдете помолени да държите главата си над нивото на раменете през 

останалата част от деня, което включва спане с 3 или повече възглавници под главата си, когато спите. Ще ви бъде 

осигурен и щит за очи, който не трябва да се сваля, докато не го каже Вашият лекар и трябва да се носи поне 7 

нощи след поставянето на импланта. Не натискайте, търкайте и не докосвайте тази част от окото в продължение на 

30 дни след поставянето на импланта (под клепача в горната и външната част на окото) или 7 дни след повторното 

зареждане на импланта.

Ранибизумаб контролира определени очни състояния, но не ги лекува. Вашият лекар ще Ви наблюдава внимателно, 

за да види колко добре действа ранибизумаб за Вас. Говорете с Вашия лекар колко дълго трябва да продължите 

лечението с ранибизумаб.

други употреби на това лекарство

Това лекарство може да бъде предписано за други цели; попитайте Вашия лекар или фармацевт за повече информация.

какви специални предпазни мерки трябва да спазвам?

Преди да получите инжекция или имплант с ранибизумаб,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към ранибизумаб, други лекарства или някоя от 
съставките на ранибизумаб инжекция или имплант. Посъветвайте се с вашия фармацевт или проверете 
ръководството за лекарства за списък на съставките.

кажете на Вашия лекар и фармацевт какви други лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта, витамини, хранителни 

добавки и билкови продукти, които приемате или планирате да приемате. Не забравяйте да споменете дали наскоро сте 

получавали вертепорфин (Visudyne). Може да се наложи Вашият лекар да промени дозите на Вашите лекарства или да Ви 

наблюдава внимателно за странични ефекти.

уведомете Вашия лекар, ако имате инфекция в или около очите или възпаление в окото. Вашият лекар 
може да не Ви даде ранибизумаб, докато инфекцията или възпалението не изчезнат.

уведомете Вашия лекар, ако сте бременна, планирате да забременеете или кърмите. Ако забременеете, 
докато приемате ранибизумаб, обадете се на Вашия лекар.

Вашият лекар може да Ви предпише антибиотични капки за очи, които да използвате няколко дни след всяка 
инжекция или имплант. Говорете с Вашия лекар как да използвате тези капки за очи.

попитайте Вашия лекар дали има някакви дейности, които трябва да избягвате по време на лечението с ранибизумаб 
инжекция или имплант.

трябва да планирате някой да ви закара вкъщи след лечението.

говорете с Вашия лекар за тестване на вашето зрение у дома по време на лечението. Проверете зрението си и на двете очи 

според указанията на Вашия лекар и се обадете на Вашия лекар, ако има някакви промени в зрението Ви.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

Освен ако Вашият лекар не Ви каже друго, продължете нормалната си диета.
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какво да правя, ако пропусна доза?

Ако пропуснете среща за прием на ранибизумаб, обадете се на Вашия лекар възможно най-скоро.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Ранибизумаб може да причини нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако някой от тези симптоми 
е тежък или не изчезне:

главоболие

сухи или сърбящи очи

насълзени очи

усещане, че нещо е в окото ти

гадене

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от тези симптоми, незабавно 

се обадете на Вашия лекар:

влошаване на болката в очите, зачервяване на очите, секрет от очите, подпухнали клепачи или подуване на очите или замъглено, 

загубено или намалено зрение

чувствителност на очите към светлина

кървене в или около окото

виждане на "плаващи" или малки петна

виждат мигащи светлини

болка в гърдите

недостиг на въздух

бавна или трудна реч

слабост или изтръпване на ръка или крак

движение или обезцветяване на импланта

внезапно усещане, че нещо е в окото ви, виждане на изпъкналост над бялата част на окото, 
течение или сълзене на окото, когато се лекувате с импланта

Инжектирането или имплантирането на Ранибизумаб може да предизвика други нежелани реакции. Обадете се на Вашия лекар, ако имате някакви необичайни 

проблеми, докато получавате това лекарство.

Ако получите сериозен страничен ефект, Вие или Вашият лекар може да изпратите доклад до програмата за докладване на 

нежелани събития MedWatch на Агенцията по храните и лекарствата (FDA) онлайн

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефона (1-800-332-1088).

n случай на спешен случай/предозиране
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В случай на предозиране се обадете на линията за помощ за контрол на отравянията на 1-800-222-1222. Информацията е 

достъпна и онлайн на адресhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Ако жертвата е припаднала, има 

гърч, има проблеми с дишането или не може да бъде събудена, незабавно се обадете на спешните служби на 911.

каква друга информация трябва да знам?

Запазете всички срещи с Вашия лекар.

За вас е важно да поддържате писмен списък на всички лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта (без 

рецепта), които приемате, както и всички продукти като витамини, минерали или други хранителни добавки. 

Трябва да носите този списък със себе си всеки път, когато посещавате лекар или ако сте приети в болница. Също 

така е важна информация, която да носите със себе си в случай на спешност.

рандови имена

Луцентис®

Susvimo®
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