
Acasă →Medicamente, plante și suplimente → Verteporfină injectabilă

Adresa URL a acestei pagini: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a607060.html

Verteporfină injectabilă
pronunțat ca (ver'' te pore' fin)

de ce este prescris acest medicament?

Injecția cu verteporfină este utilizată în combinație cu terapia fotodinamică (PDT; tratament cu o lumină laser) pentru a trata 

creșterea anormală a vaselor de sânge cu scurgeri din ochi cauzată de degenerescența maculară umedă legată de vârstă 

(AMD; o boală oculară în curs de desfășurare care provoacă pierderea) capacitatea de a vedea drept înainte și poate face 

mai dificilă citirea, conducerea sau efectuarea altor activități zilnice), miopie patologică (o formă gravă de miopie care se 

agravează cu timpul) sau histoplasmoza (o infecție fungică) a ochiului. Verteporfina face parte dintr-o clasă de medicamente 

numite agenți fotosensibilizanți. Când verteporfina este activată de lumină, închide vasele de sânge care se scurg.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Injectarea cu verteporfină vine sub formă de turtă solidă de pulbere care trebuie transformată într-o soluție pentru a fi 

injectată intravenos (în venă) de către un medic. Verteporfina este de obicei perfuzată timp de 10 minute. La 

cincisprezece minute după începerea perfuziei cu verteporfină, medicul dumneavoastră vă va administra ochiului 

dumneavoastră o lumină laser specială. Dacă ambii ochi au nevoie de tratament, medicul va administra lumina laser 

celui de-al doilea ochi imediat după primul ochi. Dacă nu ați mai utilizat niciodată verteporfină și ambii ochi au nevoie de 

tratament, medicul va trata doar un ochi cu lumina laser la prima vizită. Dacă nu aveți probleme serioase din cauza 

tratamentului, medicul vă va trata al doilea ochi 1 săptămână mai târziu cu o altă perfuzie cu verteporfină și tratament cu 

lumină laser.

Medicul dumneavoastră vă va examina ochii la 3 luni după tratamentul cu verteporfină și PDT pentru a decide dacă aveți 

nevoie de alt tratament.

există utilizări pentru acest medicament

Acest medicament poate fi prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe informații.

ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a primi injecție cu verteporfină,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la verteporfină, la orice alte medicamente sau la oricare 

dintre ingredientele din injecția cu verteporfină. Adresați-vă farmacistului pentru o listă a ingredientelor.
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spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce medicamente eliberate pe bază de rețetă și fără prescripție 
medicală, vitamine, suplimente nutritive și produse pe bază de plante pe care le luați sau intenționați să le luați. 
Asigurați-vă că menționați oricare dintre următoarele: anticoagulante („diluanți ai sângelui”); antihistaminice; aspirina 
sau alte medicamente pentru durere; beta caroten; blocante ale canalelor de calciu, cum ar fi amlodipina (Norvasc), 
diltiazem (Cardizem, Dilacor, Tiazac, altele), felodipină (Plendil), isradipină (DynaCirc), nicardipină (Cardene), nifedipină 
(Adalat, Procardia), nimodipină (Nimotop), nisoldipină ( Sular) și verapamil (Calan, Isoptin, Verelan); diuretice („pastile de 
apă”); griseofulvină (Fulvicin-U/F, Grifulvin V, Gris-PEG); medicamente pentru diabet, boli mintale și greață; polimixină B; 
antibiotice sulfa; și antibiotice tetracicline, cum ar fi demeclociclina (Declomycin), doxiciclină (Doryx, Vibramycin), 
minociclină (Dynacin, Minocin) și tetraciclină (Sumycin). Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice 
dozele de medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție pentru efectele secundare.

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți porfirie (o afecțiune care provoacă sensibilitate la lumină). Medicul dumneavoastră vă va 

spune probabil să nu utilizați injecție cu verteporfină.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți în tratament cu radioterapie și dacă aveți sau ați avut vreodată boală 
a vezicii biliare sau a ficatului sau orice altă afecțiune medicală.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Dacă rămâneți gravidă în 

timp ce utilizați injecție cu verteporfină, sunați la medicul dumneavoastră.

dacă aveți o intervenție chirurgicală, inclusiv o intervenție chirurgicală dentară, în decurs de 5 zile de la o perfuzie cu verteporfină, 

spuneți medicului sau stomatologului că ați utilizat verteporfină.

trebuie să știți că verteporfina poate provoca probleme de vedere. Nu conduceți o mașină și nu utilizați utilaje 
până nu știți cum vă afectează acest medicament.

trebuie să știți că verteporfina vă va face pielea foarte sensibilă la lumina soarelui (probabil să faceți arsuri solare). Purtați o brățară 

pentru a vă reaminti să evitați expunerea pielii și a ochilor la lumina directă a soarelui sau la lumina interioară puternică (de 

exemplu, saloane de bronzat, iluminare puternică cu halogen și iluminare de mare putere utilizată în sălile de operație sau 

cabinetele stomatologice) timp de 5 zile după perfuzia cu verteporfină. Dacă trebuie să ieșiți în aer liber la lumina zilei în primele 5 

zile după perfuzia cu verteporfină, protejați-vă toate părțile corpului purtând îmbrăcăminte de protecție, inclusiv o pălărie cu boruri 

largi și mănuși și ochelari de soare de culoare închisă. Crema de protecție solară nu vă va proteja de lumina soarelui în această 

perioadă. Nu evitați lumina în întregime în acest timp; ar trebui să vă expuneți pielea la lumina moale din interior.

discutați cu medicul dumneavoastră despre testarea vederii acasă în timpul tratamentului. Verificați-vă vederea la ambii ochi 
conform instrucțiunilor medicului dumneavoastră și sunați-l dacă există modificări în vederea dumneavoastră.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Dacă medicul dumneavoastră nu vă spune altfel, continuați dieta normală.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Injecția cu verteporfină poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare 

dintre aceste simptome este severe sau nu dispare:

durere, roșeață, umflare sau decolorare la locul injectării

dureri de spate în timpul perfuziei

ochi uscat

mâncărime la ochi

piele uscată, mâncărime
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constipație

greaţă

dureri musculare sau slăbiciune

scăderea sensibilității la atingere

scăderea auzului

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre aceste simptome, sunați imediat medicului 
dumneavoastră:

vedere încețoșată

scăderea sau modificări ale vederii

văzând sclipiri de lumină

puncte negre în vedere

înroșirea și umflarea pleoapei

ochi roz

dureri în piept

leșin

transpiraţie

ameţeală

eczemă

dificultăți de respirație

înroșirea

bătăi rapide sau neregulate ale inimii

durere de cap

lipsa de energie

urticarie și mâncărime

Injecția cu verteporfină poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în timp ce 

utilizați acest medicament.

n caz de urgență/suprdozaj

În caz de supradozaj, sunați la linia de asistență pentru controlul otrăvirii la 1-800-222-1222. Informațiile sunt disponibile și 

online la adresahttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Dacă victima s-a prăbușit, a avut o 

criză, are dificultăți de respirație sau nu poate fi trezită, sunați imediat serviciile de urgență la 911.

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră.
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Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție 

medicală pe care le luați, precum și a oricăror produse, cum ar fi vitaminele, mineralele sau alte suplimente alimentare. Ar trebui 

să aduceți această listă cu dvs. de fiecare dată când vizitați un medic sau dacă sunteți internat într-un spital. De asemenea, este o 

informație importantă de purtat cu tine în caz de urgență.

nume rand

Visudyne®
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