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ורטפורפין הזרקת
fin) pore'(ver''te  בתור מבוטא

?זו תרופה נרשמה האם היי

 דם כלי של חריגה בצמיחה לטיפול) לייזר באור טיפול(PDT;  פוטודינמי טיפול עם בשילוב משמשתVerteporfin  הזרקת
 היכולת של לאובדן הגורמת העין של מתמשכת מחלה(AMD;  לגיל הקשור רטוב מקולרי ניוון ידי על הנגרמת בעין דולפים
 צורה( פתולוגי ראייה קוצר), אחרות יומיומיות פעולות ביצוע או נהיגה, קריאה על להקשות ועלולה קדימה ישר לראות
 של בסוג הואVerteporfin . העין של) פטרייתי זיהום( היסטופלסמוזיס או), הזמן עם שמחמיר ראייה קוצר של חמורה
.הדולפים הדם כלי את סוגר הוא, אור ידי על מופעל ורטפורפין כאשר. פוטוסנסיטיזציה סוכני הנקראות תרופות

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 ורטהפורפין. רופא ידי על) לווריד( לווריד להזרקה לתמיסה המיועדת מוצקה אבקה כעוגת מגיעהVerteporfin  הזרקת
 לעין מיוחד לייזר אור יעביר שלך הרופאverteporfin,  עירוי תחילת לאחר דקות15 . דקות10  במשך כלל בדרך מוזרק
. הראשונה העין לאחר מיד שלך השנייה לעין הלייזר אור את יעביר הרופא, לטיפול זקוקות שלך העיניים שתי אם. שלך
 הלייזר באור אחת בעין רק יטפל הרופא, לטיפול זקוקות שלך העיניים ושתי בעבר בורטפורפין השתמשת לא מעולם אם

 של נוסף עירוי עם שבוע כעבור שלך השנייה בעין יטפל הרופא, הטיפול עקב חמורות בעיות לך אין אם. הראשון בביקורך
.לייזר באור וטיפול ורטפורפין

.נוסף לטיפול זקוק אתה אם להחליט כדי-PDT ו-verteporfin ב הטיפול לאחר חודשים3  עיניך את יבדוק שלך הרופא

זו בתרופה השימושים

.נוסף מידע לקבלת הרוקח או הרופא את שאל; אחרים לשימושים להירשם עשויה זו תרופה

?מיוחדים זהירות באמצעי לנקוט יש

verteporfin, זריקת קבלת לפני
 בקש. ורטהפורפין בהזרקת מהמרכיבים לאחד או אחרת תרופה לכל, לורטפורפין אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

.המרכיבים של רשימה שלך מהרוקח
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 או לוקח אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות אילו ולרוקח לרופא ספר
 או אספירין; אנטיהיסטמינים'); דם מדללי(' קרישה נוגדי: הבאים מהדברים אחד כל את לציין הקפד. לקחת מתכוון
, דילאקור, קארדיזם( דילטיאאזם), נורבסק( אמלודיפין כגון סידן תעלות חוסמי; קרוטן בטא; אחרות כאב תרופות
( נימודיפין), פרוקרדיה, אדאלט( ניפדיפין), קרדן( ניקרדיפין(DynaCirc),  איסרדיפין), פלנדיל( פלודיפין), ועוד טיאזאק
PEG( ;(' V, Gris-מים כדורי(' משתנים-)Calan, Isoptin, Verelan( Verepamil; ו( Sular),  ניסולדיפין), נימוטופ

/F, Grifulvin-U ;griseofulvin )Fulvicinובחילות נפש מחלות, לסוכרת תרופות ; B ;polymyxinסולפאית אנטיביוטיקה

 מינוציקלין(Doryx, Vibramycin),  דוקסיציקלין(Declomycin),  דמקלוציקלין כגון טטרציקלין של ואנטיביוטיקה;
(Dynacin, Minocin)וטטרציקלין  .(Sumycin)עליך לפקח או שלך התרופות מינון את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן 

.לוואי תופעות לאיתור בקפידה

 להשתמש לא לך יגיד כנראה שלך הרופא). לאור לרגישות הגורם מצב( פורפיריה לך יש אם שלך לרופא ספר
verteporfin. בהזרקת

 מצב כל או כבד מחלת או מרה בכיס פעם אי סבלת או לך יש ואם בהקרנות מטופל אתה אם שלך לרופא ספר
.אחר רפואי

 בהזרקת השימוש בזמן להריון נכנסת את אם. מניקה או להריון להיכנס מתכננת, בהריון את אם שלך לרופא ספר
,verteporfinשלך לרופא התקשר.

 השיניים לרופא או לרופא ספר, ורטהפורפין מעירוי ימים5  תוך, שיניים ניתוח כולל, ניתוח עובר אתה אם
-verteporfin.ב שהשתמשת

 כיצד יודע שאתה עד מכונות תפעיל או במכונית תנהג אל. ראייה לבעיות לגרום עלול-verteporfin ש לדעת עליך
.עליך משפיעה התרופה

 כדי צמיד ענד). שמש כוויות שיקבל סביר( השמש לאור מאוד רגיש להיות שלך לעור יגרום-verteporfin ש לדעת עליך
 הלוגן תאורת, שיזוף מכוני למשל( בהיר פנימי לאור או ישיר שמש לאור והעיניים העור של מחשיפה להימנע לך להזכיר
 אםverteporfin.  עירוי לאחר ימים5  למשך) שיניים במשרדי או ניתוח בחדרי המשמשת גבוהה עוצמה ותאורת בהירה
 שלך הגוף חלקי כל על הגןverteporfin,  עירוי לאחר הראשונים הימים5  במהלך יום באור החוצה לצאת חייב אתה
 השמש מאור עליך יגן לא הגנה קרם. כהים שמש ומשקפי, וכפפות שוליים רחב כובע כולל, מגן ביגוד לבישת ידי על

.רך פנים לאור שלך העור את לחשוף עליך; זה בזמן לחלוטין מאור תימנע אל. זו בתקופה

 הנחיות לפי העיניים בשתי שלך הראייה את בדוק. הטיפול במהלך בבית שלך הראייה בדיקת על שלך הרופא עם שוחח
.שלך בראייה כלשהם שינויים יש אם לרופא והתקשר, שלך הרופא

?מיוחדות תזונה הוראות אחר לעקוב עליי האם

.שלך הרגילה בתזונה המשך, אחרת לך אומר שלך הרופא כן אם אלא

?לגרום יכולה זו תרופה של לוואי תופעות

 אחד אם שלך לרופא ספר. לוואי לתופעות לגרום עלולהVerteporfin  הזרקת
:חולף לא או חמור הללו מהתסמינים

ההזרקה במקום צבע שינוי או נפיחות, אדמומיות, כאב

העירוי במהלך גב כאבי

יבשה עין

מגרדת עין

ומגרד יבש עור
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עצירות

בחילה

חולשה או שרירים כאבי

למגע ברגישות ירידה

בשמיעה ירידה

 התקשר, האלה מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:מיד שלך לרופא
מטושטשת ראייה

בראייה שינויים או ירידה

אור הבזקי לראות

בראייה שחורים כתמים

העפעף של ונפיחות אדמומיות

ורודה עין

בחזה כאב

התִעלַפְּות

מיְֹוזעָ

סחְרַחֹורתֶ

פריחה

נשימה קוצר

ׁשטְִיפהָ

סדיר לא או מהיר דופק

ראֹׁש ּכאְבֵ

אנרגיה חוסר

וגירוד כוורות

 השימוש בזמן חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלולהVerteporfin  הזרקת
.זו בתרופה

יתר מנת/חירום במקרה

בכתובת באינטרנט גם זמין מידע1-800-222-1222.  בטלפון רעלים לבקרת הסיוע לקו התקשר, יתר מנת של במקרה

/help[/help ]https://www.poisonhelp.orghttps://www.poisonhelp.org .התקף עבר, התמוטט הקורבן אם ,
911. בטלפון החירום לשירותי מיד התקשר, אותו להעיר ניתן לא או לנשום מתקשה

?אחר מידע לדעת צריך

.שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
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 כגון מוצר כל וכן, נוטל שאתה) מרשם ללא( מרשם ללא ותרופות מרשם התרופות כל של כתובה רשימה לשמור לך חשוב
 אתה אם או רופא אצל מבקר שאתה פעם בכל איתך זו רשימה להביא עליך. אחרים תזונה תוספי או מינרלים, ויטמינים
.חירום במקרה מידע איתך לשאת חשוב, כן כמו. חולים בבית מאושפז

רנד שמות

Visudyne®

09/01/2010-  לאחרונה נבדק

זה דף לצטט כיצד למד

ויתור כתבInc. , הבריאות מערכת רוקחי של האמריקאית האגודה

AHFS®הזכויות כל®הבריאות במערכת לרוקחים האמריקאית האגודה2022. , יוצרים זכויות© . למטופל תרופות על מידע 
Bethesda, Maryland.  900, Highway, Suite-West East, 4500 ׁשכִפּול. שמורות

ASHP. ידי על מורשה להיות חייב מסחרי לשימוש

אנוש ושירותי האמריקאי הבריאות משרדPike, Bethesda, MD Rockville 20894 8600  לרפואה הלאומית הספרייה

לבריאות הלאומיים המכונים

2022 במרץ25 : לאחרונה עודכן העמוד
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