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Verteporfininjektion
uttalas som (ver'' te pore' fin)

hur är denna medicin utskriven?

Verteporfininjektion används i kombination med fotodynamisk terapi (PDT; behandling med laserljus) för att 
behandla onormal tillväxt av läckande blodkärl i ögat orsakad av våt åldersrelaterad makuladegeneration 
(AMD; en pågående sjukdom i ögat som orsakar förlust av förmågan att se rakt fram och kan göra det svårare 
att läsa, köra bil eller utföra andra dagliga aktiviteter), patologisk närsynthet (en allvarlig form av närsynthet 
som förvärras med tiden) eller histoplasmos (en svampinfektion) i ögat. Verteporfin är i en klass av läkemedel 
som kallas fotosensibiliserande medel. När verteporfin aktiveras av ljus stänger det till de läckande blodkärlen.

hur ska detta läkemedel användas?

Verteporfininjektion kommer som en fast pulverkaka som ska göras till en lösning som ska injiceras intravenöst (i 
en ven) av en läkare. Verteporfin infunderas vanligtvis under 10 minuter. Femton minuter efter starten av 
verteporfininfusionen kommer din läkare att ge ett speciellt laserljus till ditt öga. Om båda dina ögon behöver 
behandling, kommer läkaren att ge laserljuset till ditt andra öga direkt efter det första ögat. Om du aldrig har 
använt verteporfin tidigare och båda dina ögon behöver behandling, kommer läkaren att behandla endast ett öga 
med laserljus vid ditt första besök. Om du inte har några allvarliga problem på grund av behandlingen kommer 
läkaren att behandla ditt andra öga 1 vecka senare med ytterligare en verteporfininfusion och 
laserljusbehandling.

Din läkare kommer att undersöka dina ögon 3 månader efter behandling med verteporfin och PDT för att avgöra om du behöver 

en annan behandling.

användningsområdena för detta läkemedel

Denna medicin kan ordineras för andra ändamål; fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.

bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

Innan du får verteporfininjektion,
tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot verteporfin, andra läkemedel eller något av 
innehållsämnena i verteporfininjektion. Fråga din apotekspersonal om en lista över ingredienserna.
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berätta för din läkare och apotekspersonal vilka receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer, 
kosttillskott och örtprodukter du tar eller planerar att ta. Var noga med att nämna något av följande: 
antikoagulantia ('blodförtunnare'); antihistaminer; aspirin eller andra smärtstillande läkemedel; 
betakaroten; kalciumkanalblockerare som amlodipin (Norvasc), diltiazem (Cardizem, Dilacor, Tiazac, andra), 
felodipin (Plendil), isradipin (DynaCirc), nikardipin (Cardene), nifedipin (Adalat, Procardia), nimodipin 
(Nimotop), nisoldipin ( Sular) och verapamil (Calan, Isoptin, Verelan); diuretika ('vattenpiller'); griseofulvin 
(Fulvicin-U/F, Grifulvin V, Gris-PEG); mediciner för diabetes, psykisk sjukdom och illamående; polymyxin B; 
sulfa-antibiotika; och tetracyklinantibiotika såsom demeklocyklin (Declomycin), doxycyklin (Doryx, 
Vibramycin), minocyklin (Dynacin, Minocin) och tetracyklin (Sumycin). Din läkare kan behöva ändra doserna 
av dina mediciner eller övervaka dig noggrant för biverkningar.

tala om för din läkare om du har porfyri (ett tillstånd som orsakar ljuskänslighet). Din läkare kommer förmodligen att 
säga åt dig att inte använda verteporfininjektion.

tala om för din läkare om du behandlas med strålbehandling och om du har eller någonsin har haft gallblåsa 
eller leversjukdom eller något annat medicinskt tillstånd.

berätta för din läkare om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Om du blir gravid medan du 
använder verteporfininjektion, kontakta din läkare.

om du genomgår en operation, inklusive tandkirurgi, inom 5 dagar efter en verteporfininfusion, berätta för 
läkaren eller tandläkaren att du har använt verteporfin.

du bör veta att verteporfin kan orsaka synproblem. Kör inte bil eller använd maskiner förrän du vet 
hur detta läkemedel påverkar dig.

du bör veta att verteporfin kommer att göra din hud mycket känslig för solljus (kan bli solbränna). Bär ett 
armband för att påminna dig om att undvika exponering av hud och ögon för direkt solljus eller starkt 
inomhusljus (t.ex. solarier, stark halogenbelysning och högeffektsbelysning som används i operationssalar eller 
tandläkarmottagningar) i 5 dagar efter verteporfininfusionen. Om du måste gå utomhus i dagsljus under de 
första 5 dagarna efter verteporfininfusion, skydda alla delar av din kropp genom att bära skyddskläder, 
inklusive en bredbrättad mössa och handskar, och mörka solglasögon. Solskyddsmedel skyddar dig inte från 
solljus under denna tid. Undvik inte ljus helt under denna tid; du bör utsätta din hud för mjukt inomhusljus.

prata med din läkare om att testa din syn hemma under din behandling. Kontrollera din syn på båda ögonen 
enligt anvisningar från din läkare och ring din läkare om det finns några förändringar i din syn.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

Om inte din läkare säger något annat, fortsätt din normala kost.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

Verteporfininjektion kan orsaka biverkningar. Tala om för din läkare om något av dessa 
symtom är allvarliga eller inte försvinner:

smärta, rodnad, svullnad eller missfärgning på injektionsstället

ryggsmärtor under infusionen

torra ögon

kliande öga

torr, kliande hud
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förstoppning

illamående

muskelsmärta eller svaghet

minskad känslighet för beröring

nedsatt hörsel

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av dessa symtom, kontakta din 
läkare omedelbart:

suddig syn

minskning eller förändringar i synen

ser ljusglimtar

svarta fläckar i synen

rodnad och svullnad i ögonlocket

rosa öga

bröstsmärta

svimning

svettas

yrsel

utslag

andnöd

spolning

snabba eller oregelbundna hjärtslag

huvudvärk

brist på energi

nässelutslag och klåda

Verteporfininjektion kan orsaka andra biverkningar. Ring din läkare om du har några ovanliga problem när du 

använder denna medicin.

n nödfall/överdos

Vid överdosering, ring giftkontrolltjänsten på 1-800-222-1222. Information finns även tillgänglig online 
påhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Om offret har kollapsat, fått ett 
anfall, har svårt att andas eller inte kan väckas, ring omedelbart räddningstjänsten på 911.

hat annan information bör jag veta?

Håll alla möten med din läkare.
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Det är viktigt för dig att föra en skriftlig lista över alla receptbelagda och receptfria (receptfria) läkemedel 
du tar, samt alla produkter som vitaminer, mineraler eller andra kosttillskott. Du bör ta med dig denna 
lista varje gång du besöker en läkare eller om du är inlagd på sjukhus. Det är också viktig information att 
ha med sig i nödsituationer.

rand namn

Visudyne®
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