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Verteporfin Tiêm
phát âm là (ver '' te pore 'fin)

hy có thuốc này được kê đơn không?

Thuốc tiêm Verteporfin được sử dụng kết hợp với liệu pháp quang động (PDT; điều trị bằng ánh sáng laser) để 
điều trị sự phát triển bất thường của các mạch máu bị rò rỉ trong mắt do thoái hóa điểm vàng do tuổi ẩm ướt 
(AMD; một bệnh đang diễn ra ở mắt gây mất khả năng nhìn thẳng và có thể gây khó khăn hơn khi đọc, lái xe 
hoặc thực hiện các hoạt động hàng ngày khác), cận thị bệnh lý (một dạng cận thị nghiêm trọng sẽ xấu đi theo 
thời gian) hoặc bệnh histoplasmosis (nhiễm nấm) ở mắt. Verteporfin nằm trong nhóm thuốc được gọi là chất 
làm nhạy cảm ánh sáng. Khi đốt sống được kích hoạt bởi ánh sáng, nó sẽ đóng các mạch máu bị rò rỉ.

có nên sử dụng thuốc này không?

Thuốc tiêm Verteporfin có dạng bột đặc, được tạo thành dung dịch để được bác sĩ tiêm vào tĩnh mạch (vào 
tĩnh mạch). Verteporfin thường được truyền trong 10 phút. Mười lăm phút sau khi bắt đầu truyền đốt sống, 
bác sĩ sẽ chiếu một tia laser đặc biệt vào mắt của bạn. Nếu cả hai mắt của bạn đều cần điều trị, bác sĩ sẽ 
chiếu tia laser vào mắt thứ hai của bạn ngay sau mắt thứ nhất. Nếu bạn chưa bao giờ dùng thuốc đốt sống 
trước đây và cả hai mắt của bạn đều cần được điều trị, bác sĩ sẽ chỉ điều trị một mắt bằng ánh sáng laser 
trong lần khám đầu tiên của bạn. Nếu bạn không có bất kỳ vấn đề nghiêm trọng nào do quá trình điều trị, 
bác sĩ sẽ điều trị mắt thứ hai của bạn 1 tuần sau đó bằng cách truyền đốt sống khác và điều trị bằng ánh 
sáng laser.

Bác sĩ sẽ khám mắt cho bạn 3 tháng sau khi điều trị bằng đốt sống và PDT để quyết định xem bạn có cần điều 
trị khác hay không.

nhiệt sử dụng cho thuốc này

Thuốc này có thể được kê đơn cho các mục đích sử dụng khác; Hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để biết thêm thông tin.

tôi nên làm theo các biện pháp phòng ngừa đặc biệt nào?

Trước khi tiêm thuốc đốt sống,
Hãy cho bác sĩ và dược sĩ biết nếu bạn bị dị ứng với thuốc đốt sống, bất kỳ loại thuốc nào khác hoặc bất kỳ thành 
phần nào trong thuốc tiêm đốt sống. Hỏi dược sĩ của bạn để biết danh sách các thành phần.
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cho bác sĩ và dược sĩ của bạn biết những loại thuốc kê đơn và không kê đơn, vitamin, chất bổ sung dinh dưỡng và 
các sản phẩm thảo dược bạn đang dùng hoặc dự định dùng. Hãy chắc chắn đề cập đến bất kỳ điều nào sau đây: 
thuốc chống đông máu ('thuốc làm loãng máu'); thuốc kháng histamine; aspirin hoặc các loại thuốc giảm đau 
khác; beta caroten; Thuốc chẹn kênh canxi như amlodipine (Norvasc), diltiazem (Cardizem, Dilacor, Tiazac, những 
thuốc khác), felodipine (Plendil), isradipine (DynaCirc), nicardipine (Cardene), nifedipine (Adalat, Procardia), 
nimodipine (nisimotop) Sular), và verapamil (Calan, Isoptin, Verelan); thuốc lợi tiểu ('thuốc nước'); griseofulvin 
(Fulvicin-U / F, Grifulvin V, Gris-PEG); thuốc điều trị bệnh tiểu đường, bệnh tâm thần và buồn nôn; polymyxin B; 
thuốc kháng sinh sulfa; và kháng sinh tetracycline như demeclocycline (Declomycin), doxycycline (Doryx, 
Vibramycin), minocycline (Dynacin, Minocin) và tetracycline (Sumycin). Bác sĩ có thể cần thay đổi liều lượng thuốc 
của bạn hoặc theo dõi bạn cẩn thận về các tác dụng phụ.

Hãy cho bác sĩ biết nếu bạn bị rối loạn chuyển hóa porphyrin (một tình trạng gây nhạy cảm với ánh sáng). Bác sĩ có thể 
sẽ yêu cầu bạn không sử dụng thuốc tiêm đốt sống.

Hãy cho bác sĩ biết nếu bạn đang được điều trị bằng xạ trị và nếu bạn đang hoặc đã từng mắc bệnh 
túi mật, gan hoặc bất kỳ tình trạng bệnh lý nào khác.

Hãy cho bác sĩ biết nếu bạn đang mang thai, dự định có thai hoặc đang cho con bú. Nếu bạn có thai trong khi 
sử dụng thuốc tiêm đốt sống, hãy gọi cho bác sĩ của bạn.

Nếu bạn đang phẫu thuật, bao gồm cả phẫu thuật nha khoa, trong vòng 5 ngày kể từ ngày truyền thuốc đốt sống, hãy cho bác 

sĩ hoặc nha sĩ biết rằng bạn đã sử dụng thuốc đốt sống.

bạn nên biết rằng osteporfin có thể gây ra các vấn đề về thị lực. Không lái xe ô tô hoặc vận hành máy móc cho đến khi bạn biết 
thuốc này ảnh hưởng đến bạn như thế nào.

bạn nên biết rằng osteporfin sẽ làm cho da của bạn rất nhạy cảm với ánh sáng mặt trời (có khả năng bị cháy nắng). 
Đeo dây đeo tay để nhắc nhở bạn tránh để da và mắt tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng trực tiếp hoặc ánh sáng trong 
nhà (ví dụ như tiệm nhuộm da, đèn halogen sáng và đèn chiếu sáng công suất cao được sử dụng trong phòng mổ 
hoặc phòng nha) trong 5 ngày sau khi truyền thuốc đốt sống. Nếu bạn phải ra ngoài trời nắng trong 5 ngày đầu tiên 
sau khi truyền thuốc đốt sống, hãy bảo vệ tất cả các bộ phận của cơ thể bằng cách mặc quần áo bảo hộ, bao gồm mũ 
rộng vành, găng tay và kính râm đen. Kem chống nắng sẽ không bảo vệ bạn khỏi ánh nắng trong thời gian này. 
Không tránh hoàn toàn ánh sáng trong thời gian này; bạn nên để da tiếp xúc với ánh sáng dịu nhẹ trong nhà.

nói chuyện với bác sĩ về việc kiểm tra thị lực tại nhà trong quá trình điều trị. Kiểm tra thị lực ở cả hai 
mắt theo chỉ dẫn của bác sĩ, và gọi cho bác sĩ nếu có bất kỳ thay đổi nào về thị lực.

hat hướng dẫn chế độ ăn uống đặc biệt tôi nên làm theo?

Trừ khi bác sĩ cho bạn biết cách khác, hãy tiếp tục chế độ ăn uống bình thường của bạn.

hat tác dụng phụ thuốc này có thể gây ra?

Thuốc tiêm Verteporfin có thể gây ra tác dụng phụ. Hãy cho bác sĩ của bạn nếu bất kỳ triệu 
chứng nào nghiêm trọng hoặc không biến mất:

đau, đỏ, sưng hoặc đổi màu tại chỗ tiêm

đau lưng khi truyền dịch

khô mắt

ngứa mắt

Da ngứa khô
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táo bón

buồn nôn

đau hoặc yếu cơ

giảm độ nhạy cảm ứng

giảm thính lực

Một số tác dụng phụ có thể nghiêm trọng. Nếu bạn gặp bất kỳ triệu chứng nào trong số những triệu chứng này, hãy gọi cho bác sĩ 

của bạn ngay lập tức:

mờ mắt

giảm hoặc thay đổi thị lực

nhìn thấy những tia sáng

điểm đen trong tầm nhìn

đỏ và sưng mí mắt

mắt hồng

đau ngực

ngất xỉu

đổ mồ hôi

chóng mặt

phát ban

hụt hơi

đỏ bừng mặt

nhịp tim nhanh hoặc không đều

đau đầu

thiếu năng lượng

phát ban và ngứa

Verteporfin tiêm có thể gây ra các tác dụng phụ khác. Gọi cho bác sĩ nếu bạn có bất kỳ vấn đề bất thường nào 

khi sử dụng thuốc này.

n trường hợp khẩn cấp / quá liều

Trong trường hợp quá liều, hãy gọi cho đường dây trợ giúp kiểm soát chất độc theo số 1-800-222-1222. Thông tin 

cũng có sẵn trực tuyến tạihttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Nếu nạn nhân gục 

xuống, co giật, khó thở hoặc không thể tỉnh lại, hãy gọi ngay dịch vụ cấp cứu theo số 911.

hat thông tin khác tôi nên biết?

Giữ tất cả các cuộc hẹn với bác sĩ của bạn.
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Điều quan trọng là bạn phải giữ một danh sách bằng văn bản về tất cả các loại thuốc theo toa và không kê đơn 
(không kê đơn) bạn đang dùng, cũng như bất kỳ sản phẩm nào như vitamin, khoáng chất hoặc các chất bổ sung chế 
độ ăn uống khác. Bạn nên mang theo danh sách này mỗi khi đến gặp bác sĩ hoặc khi nhập viện. Đây cũng là thông tin 
quan trọng cần mang theo trong trường hợp khẩn cấp.

tên rand

Visudyne®

Đánh giá lần cuối - 09/01/2010

Tìm hiểu cách trích dẫn trang này

Hiệp hội Dược sĩ Hệ thống Y tế Hoa Kỳ, Inc. Tuyên bố từ chối trách nhiệm

AHFS®Thông tin Thuốc dành cho Bệnh nhân ™. © Bản quyền, 2022. Hiệp hội Dược sĩ Hệ thống Y tế Hoa 
Kỳ®, Đại lộ Đông Tây 4500, Suite 900, Bethesda, Maryland. Đã đăng ký Bản quyền. Sự trùng lặp

để sử dụng cho mục đích thương mại phải được ASHP cho phép.

Thư viện Y khoa Quốc gia 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ

Viện Y tế Quốc gia
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