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Ranibizumab Injection
binibigkas bilang (ra'' ni biz' oo mab)

MAHALAGANG BABALA:

Ang Ranibizumab implant (Susvimo) ay maaaring magdulot ng mas malaking panganib ng endophthalmitis (impeksyon ng mga 

tissue o likido sa loob ng eyeball) kumpara sa ranibizumab injection (Lucentis). Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga 

panganib ng pagtanggap ng ranibizumab implant.

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang Ranibizumab injection (Lucentis) ay ginagamit upang gamutin ang wet age-related macular degeneration (AMD; isang patuloy na sakit sa mata 

na nagdudulot ng pagkawala ng kakayahang makakita nang diretso at maaaring maging mas mahirap na magbasa, magmaneho, o magsagawa ng 

iba pang pang-araw-araw na aktibidad. ). Ang Ranibizumab implant (Susvimo) ay ginagamit din upang gamutin ang basang macular degeneration 

na may kaugnayan sa edad pagkatapos ng hindi bababa sa dalawang matagumpay na paggamot na may ranibizumab o isang katulad na gamot. 

Ginagamit din ang Ranibizumab injection upang gamutin ang myopic choroidal neovascularization (mCNV; isang komplikasyon sa mga taong 

malapit nang makakita kung saan maaaring tumubo ang mga bagong daluyan ng dugo sa likod ng mata) at upang gamutin ang macular edema 

pagkatapos ng retinal vein occlusion (isang sakit sa mata na dulot ng pagbabara ng daloy ng dugo mula sa mata na humahantong sa malabong 

paningin at pagkawala ng paningin), diabetic macular edema (isang sakit sa mata na dulot ng diabetes na maaaring humantong sa pagkawala ng 

paningin), at diabetic retinopathy (pinsala sa mga mata na dulot ng diabetes). Ang Ranibizumab ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na 

vascular endothelial growth factor A (VEGF-A) antagonists. Gumagana ito sa pamamagitan ng paghinto ng abnormal na paglaki ng daluyan ng dugo 

at pagtagas sa (mga) mata na maaaring magdulot ng pagkawala ng paningin.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang Ranibizumab injection ay nagmumula bilang isang solusyon (likido) na iturok sa mata ng isang doktor. Karaniwan itong ibinibigay sa 

opisina ng doktor bawat buwan. Maaaring bigyan ka ng iyong doktor ng mga iniksyon sa ibang iskedyul kung iyon ang pinakamabuti para 

sa iyo.

Ang Ranibizumab ay dumarating din bilang isang implant na ilalagay sa puting bahagi ng iyong mata gamit ang isang karayom   ng isang doktor sa isang 

medikal na opisina o klinika. Ang implant ay kailangang mapunan muli sa pamamagitan ng pag-iniksyon ng mas maraming solusyon dito bawat 6 na buwan 

ng isang doktor sa isang medikal na opisina o isang klinika.
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Bago ka tumanggap ng ranibizumab injection o implant, lilinisin ng iyong doktor ang iyong mata upang maiwasan ang impeksyon at manhid ang 

iyong mata upang mabawasan ang kakulangan sa ginhawa sa panahon ng iniksyon o implant. Maaari kang makaramdam ng presyon sa iyong 

mata kapag iniksyon ang gamot. Pagkatapos ng iyong iniksyon, kakailanganing suriin ng iyong doktor ang iyong mga mata bago ka umalis sa 

opisina.

Pagkatapos maipasok ang implant, maaaring hilingin sa iyong panatilihing mas mataas ang iyong ulo sa antas ng balikat para sa natitirang 

bahagi ng araw, na kinabibilangan ng pagtulog na may 3 o higit pang unan sa ilalim ng iyong ulo kapag natutulog ka. Bibigyan ka rin ng 

eye shield na hindi dapat tanggalin hanggang sa sabihin ng iyong doktor na gawin ito at dapat na magsuot ng hindi bababa sa 7 gabi 

pagkatapos maipasok ang implant. Huwag itulak, kuskusin o hawakan ang bahaging iyon ng mata sa loob ng 30 araw pagkatapos ng 

pagpasok ng implant (sa ilalim ng talukap ng mata sa itaas at panlabas na bahagi ng mata) o 7 araw pagkatapos mapunan muli ang 

implant.

Kinokontrol ng Ranibizumab ang ilang partikular na kondisyon ng mata, ngunit hindi ito ginagamot. Maingat na babantayan ka ng iyong doktor upang 

makita kung gaano kahusay gumagana ang ranibizumab para sa iyo. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa kung gaano katagal dapat mong 

ipagpatuloy ang paggamot na may ranibizumab.

may mga gamit para sa gamot na ito

Ang gamot na ito ay maaaring inireseta para sa iba pang gamit; tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko para sa karagdagang impormasyon.

hat espesyal na pag-iingat na dapat kong sundin?

Bago tumanggap ng ranibizumab injection o implant,

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay allergic sa ranibizumab, anumang iba pang mga gamot, o alinman sa mga 
sangkap sa ranibizumab injection o implant. Tanungin ang iyong parmasyutiko o tingnan ang Gabay sa Gamot para sa isang 
listahan ng mga sangkap.

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ano ang iba pang mga reseta at hindi iniresetang gamot, bitamina, nutritional 

supplement, at mga produktong herbal na iniinom o pinaplano mong inumin. Siguraduhing banggitin kung nakatanggap ka ng 

verteporfin (Visudyne) kamakailan. Maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang mga dosis ng iyong mga gamot o 

subaybayan ka nang mabuti para sa mga side effect.

sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang impeksyon sa o sa paligid ng iyong mga mata o pamamaga sa iyong mata. Maaaring hindi 

ka bigyan ng iyong doktor ng ranibizumab hanggang sa mawala ang impeksiyon o pamamaga.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis, planong magbuntis, o nagpapasuso. Kung ikaw ay buntis habang 
tumatanggap ng ranibizumab, tawagan ang iyong doktor.

ang iyong doktor ay maaaring magreseta ng mga antibiotic na patak sa mata para gamitin mo sa loob ng ilang araw pagkatapos mong matanggap ang bawat 

iniksyon o implant. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa kung paano gamitin ang mga patak sa mata na ito.

tanungin ang iyong doktor kung mayroong anumang mga aktibidad na dapat mong iwasan sa panahon ng iyong paggamot na may ranibizumab 

injection o implant.

dapat mong planuhin na may maghatid sa iyo pauwi pagkatapos ng iyong paggamot.

kausapin ang iyong doktor tungkol sa pagsusuri sa iyong paningin sa bahay habang ginagamot. Suriin ang iyong paningin sa parehong mga mata ayon 

sa direksyon ng iyong doktor, at tawagan ang iyong doktor kung mayroong anumang mga pagbabago sa iyong paningin.

sumbrero mga espesyal na tagubilin sa pagkain na dapat kong sundin?

Maliban kung iba ang sasabihin sa iyo ng iyong doktor, ipagpatuloy ang iyong normal na diyeta.
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Ano ang dapat kong gawin kung nakalimutan ko ang isang dosis?

Kung napalampas mo ang isang appointment upang makatanggap ng ranibizumab, tawagan ang iyong doktor sa lalong madaling panahon.

mga side effect ng sumbrero ang maaaring idulot ng gamot na ito?

Ang Ranibizumab ay maaaring magdulot ng mga side effect. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o hindi nawawala 

ang alinman sa mga sintomas na ito:

sakit ng ulo

tuyo o makati ang mga mata

lumuluhang mata

pakiramdam na may isang bagay sa iyong mata

pagduduwal

Ang ilang mga side effect ay maaaring maging seryoso. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sintomas na ito, 

tawagan kaagad ang iyong doktor:

lumalalang sakit sa mata, pamumula ng mata, paglabas mula sa mga mata, namumugto na talukap ng mata o pamamaga ng mata, o 

malabo, pagkawala o pagbaba ng paningin

pagiging sensitibo ng mata sa liwanag

pagdurugo sa o sa paligid ng mata

nakakakita ng mga ''floater'' o maliliit na batik

nakakakita ng mga kumikislap na ilaw

pananakit ng dibdib

kinakapos na paghinga

mabagal o mahirap na pananalita

kahinaan o pamamanhid ng braso o binti

paggalaw o pagkawalan ng kulay ng implant

biglaang pakiramdam na may bagay sa iyong mata, nakakakita ng umbok sa puting bahagi ng iyong mata, 
paglabas ng mata o pagdidilig ng mata kapag ginagamot gamit ang implant

Ang Ranibizumab injection o implant ay maaaring magdulot ng iba pang mga side effect. Tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang anumang hindi pangkaraniwang 

mga problema habang tinatanggap ang gamot na ito.

Kung nakakaranas ka ng malubhang side effect, ikaw o ang iyong doktor ay maaaring magpadala ng ulat sa Food 

and Drug Administration (FDA) MedWatch Adverse Event Reporting program online

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) o sa pamamagitan ng telepono (1-800-332- 1088).

n kaso ng emergency/overdose
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Sa kaso ng overdose, tawagan ang poison control helpline sa 1-800-222-1222. Ang impormasyon ay makukuha rin online sa

https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Kung ang biktima ay bumagsak, nagkaroon ng 

seizure, nahihirapang huminga, o hindi magising, agad na tumawag sa mga serbisyong pang-emergency sa 911.

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor.

Mahalaga para sa iyo na magtago ng nakasulat na listahan ng lahat ng mga reseta at hindi reseta (over-thecounter) na gamot na 

iniinom mo, gayundin ang anumang mga produkto tulad ng mga bitamina, mineral, o iba pang pandagdag sa pandiyeta. Dapat 

mong dalhin ang listahang ito sa tuwing bibisita ka sa isang doktor o kung ikaw ay na-admit sa isang ospital. Mahalaga rin ang 

impormasyong dadalhin mo sakaling magkaroon ng mga emerhensiya.

mga pangalan ng rand

Lucentis®

Susvimo®
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