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Verteporfin Enjeksiyon
(ver'' te gözenek' yüzgeci) olarak telaffuz edilir

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Verteporfin enjeksiyonu, yaşla ilişkili maküler dejenerasyonun (AMD; göz kaybına neden olan devam eden 
bir göz hastalığı) neden olduğu gözdeki sızdıran kan damarlarının anormal büyümesini tedavi etmek için 
fotodinamik terapi (PDT; lazer ışığı ile tedavi) ile birlikte kullanılır. dümdüz görme yeteneği ve okumayı, 
araba sürmeyi veya diğer günlük aktiviteleri yapmayı zorlaştırabilir), patolojik miyopi (zamanla kötüleşen 
ciddi bir miyop şekli) veya gözün histoplazmozu (mantar enfeksiyonu). Verteporfin, ışığa duyarlılaştırıcı 
ajanlar adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Verteporfin ışıkla aktive edildiğinde, sızdıran kan damarlarını 
kapatır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Verteporfin enjeksiyonu, bir doktor tarafından damardan (damar içine) enjekte edilecek bir çözelti haline 
getirilecek katı bir toz kek olarak gelir. Verteporfin genellikle 10 dakikada infüze edilir. Verteporfin 
infüzyonunun başlamasından on beş dakika sonra doktorunuz gözünüze özel bir lazer ışığı uygulayacaktır. 
Her iki gözünüzün de tedaviye ihtiyacı varsa, doktor lazer ışığını ilk gözden hemen sonra ikinci gözünüze 
uygulayacaktır. Daha önce hiç verteporfin kullanmadıysanız ve her iki gözünüz de tedaviye ihtiyaç duyuyorsa, 
ilk ziyaretinizde doktor lazer ışığı ile sadece bir gözü tedavi edecektir. Tedaviye bağlı ciddi bir sorununuz 
yoksa 1 hafta sonra doktor ikinci gözünüzü başka bir verteporfin infüzyonu ve lazer ışığı tedavisi ile tedavi 
edecektir.

Doktorunuz başka bir tedaviye ihtiyacınız olup olmadığına karar vermek için verteporfin ve PDT tedavisinden 3 ay sonra 

gözlerinizi muayene edecektir.

bu ilacın kullanım alanları

Bu ilaç diğer kullanımlar için reçete edilebilir; daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

özel önlemler almalı mıyım?

Verteporfin enjeksiyonu almadan önce,

verteporfine, diğer ilaçlara veya verteporfin enjeksiyonundaki bileşenlerden herhangi birine alerjiniz varsa 
doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. Eczacınızdan bileşenlerin bir listesini isteyin.
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aldığınız veya almayı planladığınız reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve bitkisel 
ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden emin olun: 
antikoagülanlar ('kan sulandırıcı'); antihistaminikler; aspirin veya diğer ağrı kesici ilaçlar; beta karoten; 
amlodipin (Norvasc), diltiazem (Cardizem, Dilacor, Tiazac, diğerleri), felodipin (Plendil), isradipin (DynaCirc), 
nikardipin (Cardene), nifedipin (Adalat, Procardia), nimodipin (Nimotop), nisoldipin gibi kalsiyum kanal 
blokerleri ( Sular) ve verapamil (Calan, Isoptin, Verelan); diüretikler ('su hapları'); griseofulvin (Fulvicin-U/F, 
Grifulvin V, Gris-PEG); diyabet, akıl hastalığı ve mide bulantısı için ilaçlar; polimiksin B; sülfa antibiyotikler; ve 
demeclocycline (Declomycin) gibi tetrasiklin antibiyotikleri, doksisiklin (Doryx, Vibramisin), minosiklin 
(Dynacin, Minocin) ve tetrasiklin (Sumisin). Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler 
açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir.

porfiri (ışığa duyarlılığa neden olan bir durum) varsa doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz muhtemelen size 
verteporfin enjeksiyonu kullanmamanızı söyleyecektir.

Radyasyon tedavisi görüyorsanız ve safra kesesi veya karaciğer hastalığınız veya başka bir tıbbi 
durumunuz olup olmadığını doktorunuza söyleyin.

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Verteporfin 
enjeksiyonu kullanırken hamile kalırsanız doktorunuzu arayın.

Verteporfin infüzyonundan sonraki 5 gün içinde diş ameliyatı da dahil olmak üzere ameliyat olacaksanız, doktora veya 
diş hekimine verteporfin kullandığınızı söyleyin.

verteporfinin görme sorunlarına neden olabileceğini bilmelisiniz. Bu ilacın sizi nasıl etkilediğini bilene 
kadar araba veya makine kullanmayın.

verteporfinin cildinizi güneş ışığına karşı çok hassas hale getireceğini bilmelisiniz (muhtemelen güneş yanığı). Verteporfin 
infüzyonundan sonra 5 gün boyunca cildinizin ve gözlerin doğrudan güneş ışığına veya parlak iç mekan ışığına (örneğin 
bronzlaşma salonları, parlak halojen aydınlatma ve ameliyathanelerde veya diş muayenehanelerinde kullanılan yüksek güçlü 
aydınlatma) maruz kalmamasını hatırlatmak için bir bileklik takın. Verteporfin infüzyonundan sonraki ilk 5 gün boyunca gün 
ışığında dışarı çıkmanız gerekiyorsa, geniş kenarlı bir şapka ve eldiven dahil koruyucu giysiler ve koyu renkli güneş gözlükleri 
kullanarak vücudunuzun tüm kısımlarını koruyun. Güneş kremi bu süre zarfında sizi güneş ışığından korumayacaktır. Bu süre 
boyunca ışıktan tamamen kaçınmayın; cildinizi yumuşak iç mekan ışığına maruz bırakmalısınız.

Tedaviniz sırasında evde görüşünüzü test etme konusunda doktorunuzla konuşun. Doktorunuzun belirttiği şekilde her iki 
gözdeki görüşünüzü kontrol edin ve görüşünüzde herhangi bir değişiklik olursa doktorunuzu arayın.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

Verteporfin enjeksiyonu yan etkilere neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri 
şiddetliyse veya geçmiyorsa doktorunuza söyleyin:

enjeksiyon yerinde ağrı, kızarıklık, şişme veya renk değişikliği

infüzyon sırasında sırt ağrısı

kuru göz

kaşıntılı göz

kuru, kaşıntılı cilt
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kabızlık

mide bulantısı

kas ağrısı veya zayıflığı

dokunma duyarlılığında azalma

azalmış işitme

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu belirtilerden herhangi birini yaşarsanız derhal 
doktorunuzu arayın:

bulanık görme

görmede azalma veya değişiklikler

ışık parlamalarını görmek

görüşte siyah noktalar

göz kapağının kızarıklığı ve şişmesi

pembe göz

göğüs ağrısı

bayılma

terlemek

baş dönmesi

döküntü

nefes darlığı

kızarma

hızlı veya düzensiz kalp atışı

baş ağrısı

enerji eksikliği

kurdeşen ve kaşıntı

Verteporfin enjeksiyonu başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı kullanırken olağandışı bir sorununuz 
varsa doktorunuzu arayın.

n acil/aşırı doz vakası

Doz aşımı durumunda, 1-800-222-1222 numaralı telefondan zehir kontrol yardım hattını arayın. Bilgi ayrıca çevrimiçi olarak 

şu adreste mevcuttur:https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Mağdur bayılmışsa, nöbet 

geçirmişse, nefes almakta güçlük çekiyorsa veya uyanamıyorsa, hemen 911'den acil servisi arayın.

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Doktorunuzla bütün randevularınızı saklayın.
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Aldığınız tüm reçeteli ve reçetesiz (reçetesiz) ilaçların yanı sıra vitaminler, mineraller veya diğer diyet 
takviyeleri gibi ürünlerin yazılı bir listesini tutmanız önemlidir. Bu listeyi her doktora gittiğinizde veya 
hastaneye kabul ettiğinizde yanınızda getirmelisiniz. Acil durumlarda yanınızda bulundurmanız da önemli 
bilgiler.

rand isimleri

Visudyne®
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