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การฉีด Verteporfin
ออกเสียงว่า (ver '' te pore' fin)

hy เป็นยานี้กําหนด?

การฉีด Verteporfin ใชร้่วมกับการรักษาด้วยโฟโตไดนามิก (PDT; การรักษาด้วยแสงเลเซอร)์ เพื่อรักษาการเจริญเติบโตผิดปกติ
ของหลอดเลือดที่รั่วในดวงตาที่เกิดจากจุดภาพชัดที่เกี่ยวข้องกับอายเุปียก (AMD; โรคต่อเนื่องของดวงตาที่ทําใหสู้ญเสีย ความ
สามารถในการมองตรงไปข้างหน้าและอาจทําให้อ่าน ขับรถ หรือทํากิจกรรมประจําวันอื่นๆ ได้ยากขึ้น) สายตาสั้นทางพยาธิวิทยา (รูป
แบบที่รุนแรงของสายตาสั้นที่แย่ลงตามกาลเวลา) หรือฮิสโตพลาสโมซิส (การติดเชื้อรา) ของดวงตา Verteporfin อยู่ในกลุ่มยาที่
เรียกว่าสารไวแสง เมื่อ verteporfin ถูกกระตุ้นด้วยแสง มันจะปิดการรั่วของหลอดเลือด

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

การฉีด Verteporfin มาในรูปแบบแป้งเค้กแข็งทีจ่ะทําเป็นสารละลายเพื่อฉีดเข้าเส้นเลือดดําโดยแพทย์ Verteporfin มักจะถูก
ฉีดมากกว่า 10 นาที สิบห้านาทีหลังจากเริ่มการให้ยา verteporfin แพทย์จะทําการฉายแสงเลเซอร์แบบพิเศษไปที่ดวงตาของ
คุณ หากตาทั้งสองข้างของคุณต้องการรักษา แพทยจ์ะทําการฉายแสงเลเซอรไ์ปทีต่าที่สองของคุณทันทหีลังจากตาแรก หากคุณ
ไม่เคยใช้ verteporfin มาก่อนและดวงตาทั้งสองข้างของคุณจําเป็นต้องได้รับการรักษา แพทย์จะรักษาตาข้างเดียวโดยใชแ้สง
เลเซอร์ในการเข้ารับการตรวจครั้งแรก หากคุณไม่มปีัญหาร้ายแรงใดๆ จากการรักษา แพทย์จะรักษาตาที่สองของคุณในอีก 1 
สัปดาห์ต่อมาด้วยการฉีด Verteporfin อีกครั้งและการรักษาด้วยแสงเลเซอร์

แพทย์ของคุณจะตรวจตาของคุณ 3 เดือนหลังการรักษาด้วย verteporfin และ PDT เพื่อตัดสินใจว่าคุณต้องการรักษาอื่นหรือไม่

ใชส้ําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนได้รับการฉีด verteporfin
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาเวอรเ์ทพอร์ฟิน ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในการฉีดเวอร์เทพอร์ฟิน สอบถาม
เภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม
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แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพรที่
คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี:้ สารกันเลือดแข็ง ('ทินเนอร์เลือด'); ยาแก้แพ;้ แอสไพรินหรือยาแก้ปวด
อื่น ๆ เบต้าแคโรทีน; แคลเซียมแชนแนลบล็อกเกอร์ เช่น แอมโลดพิีน (Norvasc), ดิลเทียเซม (Cardizem, Dilacor, Tiazac, 
อื่นๆ), เฟโลดิพีน (เปลนดิล), ไอราดิพีน (DynaCirc), นิคาร์ดีพีน (คาร์ดีน), นิเฟดพิีน (อดาแลต, โพรคาร์เดีย), นโิมดิพีน (นิโม
ทอป), นิโซลดิพีน ( Sular) และ verapamil (Calan, Isoptin, Verelan); ยาขับปัสสาวะ ('ยาเม็ดนํ้า'); griseofulvin 
(Fulvicin-U/F, Grifulvin V, Gris-PEG ); ยารักษาโรคเบาหวาน โรคจิตเภท และคลื่นไส้ โพลิมัยซินบ;ี ยาปฏิชีวนะซัลฟา; และยา
ปฏิชีวนะ tetracycline เช่น demeclocycline (Declomycin) ด็อกซไีซคลิน (Doryx, Vibramycin), minocycline 
(Dynacin, Minocin) และ tetracycline (Sumycin) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่าง
ระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณมีพอร์ฟีเรีย (ภาวะที่ทําใหเ้กิดความไวต่อแสง) แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่า
อย่าใช้การฉีด verteporfin

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณกําลังรับการรักษาด้วยรังสบีําบัด และหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคถุง
นํ้าดีหรือโรคตับ หรือภาวะทางการแพทย์อื่นๆ

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะใชก้ารฉีด verteporfin 
ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณ

หากคุณกําลังจะเข้ารับการผ่าตัด รวมถึงการผ่าตัดทางทันตกรรม ภายใน 5 วันนับจากวันที่ให้การฉีด Verteporfin ให้
แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณเคยใช้ Verteporfin

คุณควรรู้ว่า verteporfin อาจทําใหเ้กิดปัญหาการมองเห็น อย่าขับรถหรือใช้เครื่องจักรจนกว่าคุณจะรู้ว่ายานีส้่งผลต่อคุณ
อย่างไร

คุณควรรู้ว่า Verteporfin จะทําใหผ้ิวของคุณไวต่อแสงแดดมาก (มีแนวโน้มที่จะถูกแดดเผา) สวมสายรัดข้อมือเพื่อเตือนคุณ
ให้หลีกเลี่ยงไม่ให้ผิวหนังและดวงตาถูกแสงแดดโดยตรงหรือแสงในร่มทีส่ว่างจ้า (เช่น ร้านทําผิวสีแทน แสงฮาโลเจนทีส่ว่าง
สดใส และแสงไฟกําลังสูงทีใ่ช้ในห้องผ่าตัดหรือสํานักงานทันตกรรม) เป็นเวลา 5 วันหลังจากการฉีดสาร Verteporfin หาก
คุณต้องออกไปข้างนอกในเวลากลางวันในช่วง 5 วันแรกหลังจากให้ยา Verteporfin ให้ปกป้องทุกส่วนของร่างกายด้วยการ
สวมชุดป้องกัน รวมทั้งหมวกและถุงมือปีกกว้าง และแว่นกันแดดสเีข้ม ครีมกันแดดจะไม่ปกป้องคุณจากแสงแดดในช่วงเวลา
นี้ อย่าหลีกเลี่ยงแสงทั้งหมดในช่วงเวลานี้ คุณควรปล่อยให้ผิวได้รับแสงในร่มทีนุ่่มนวล

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับการทดสอบการมองเห็นของคุณที่บ้านระหว่างการรักษา ตรวจสอบการมองเห็นของคุณในดวงตา
ทั้งสองข้างตามที่แพทย์ของคุณกําหนด และโทรหาแพทย์หากมกีารเปลี่ยนแปลงในการมองเห็นของคุณ

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

การฉีด Verteporfin อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้
รุนแรงหรือไม่หายไป:

ปวด แดง บวม หรือเปลี่ยนสีบริเวณที่ฉีด

ปวดหลังในระหว่างการแช่

ตาแห้ง

คันตา

ผิวแห้ง คัน
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ท้องผูก

คลื่นไส้

ปวดกล้ามเนื้อหรืออ่อนแรง

ความไวต่อการสัมผัสลดลง

การได้ยินลดลง

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

มองเห็นภาพซ้อน

ลดหรือเปลี่ยนแปลงการมองเห็น

มองเห็นแสงวาบ

จุดด่างดําในการมองเห็น

ตาแดงและบวม

ตาสีชมพู

อาการเจ็บหน้าอก

เป็นลม

เหงื่อออก

อาการวิงเวียนศีรษะ

ผื่น

หายใจถี่

ล้าง

หัวใจเต้นเร็วหรือผิดปกติ

ปวดหัว

ขาดพลังงาน

ลมพิษและมีอาการคัน

การฉีด Verteporfin อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะทีใ่ช้ยานี้

n กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ทีh่ttps://
www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลําบาก หรือ
ตื่นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

เก็บนัดหมายทั้งหมดกับแพทย์ของคุณ
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เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายชื่อยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์) ทั้งหมด
ที่คุณกําลังใช้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑเ์สริมอาหารอื่นๆ คุณควรนํารายการนี้ติดตัวไปด้วยทุกครั้งที่
ไปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสําคัญทีพ่กติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็นข้อมูลสําคัญเช่นกัน
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วิสุทนี®
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