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Вертепорфин инжекция
произнася се като (ver'' te pore' fin)

защо е предписано това лекарство?

Вертепорфин инжекцията се използва в комбинация с фотодинамична терапия (PDT; лечение с лазерна светлина) за лечение на 

анормален растеж на спукани кръвоносни съдове в окото, причинен от мокра свързана с възрастта дегенерация на макулата 

(AMD; продължаващо заболяване на окото, което причинява загуба на способността да се вижда право напред и може да затрудни 

четенето, шофирането или извършването на други ежедневни дейности), патологична миопия (сериозна форма на късогледство, 

която се влошава с времето) или хистоплазмоза (гъбична инфекция) на окото. Вертепорфин е в клас лекарства, наречени 

фотосенсибилизиращи агенти. Когато вертепорфинът се активира от светлина, той затваря изтичащите кръвоносни съдове.

как трябва да се използва това лекарство?

Инжектирането на Verteporfin идва като твърд прах, който трябва да се направи в разтвор, който да се инжектира 

интравенозно (във вена) от лекар. Вертепорфин обикновено се влива в продължение на 10 минути. Петнадесет минути 

след началото на инфузията на вертепорфин, Вашият лекар ще приложи специална лазерна светлина към окото Ви. Ако 

и двете ви очи се нуждаят от лечение, лекарят ще приложи лазерната светлина към второто ви око веднага след 

първото око. Ако никога преди не сте използвали вертепорфин и и двете Ви очи се нуждаят от лечение, лекарят ще 

лекува само едното око с лазерната светлина при първото Ви посещение. Ако нямате сериозни проблеми поради 

лечението, лекарят ще лекува второто ви око 1 седмица по-късно с друга инфузия на вертепорфин и лечение с лазерна 

светлина.

Вашият лекар ще прегледа очите Ви 3 месеца след лечението с вертепорфин и PDT, за да реши дали имате нужда 

от друго лечение.

други употреби на това лекарство

Това лекарство може да бъде предписано за други цели; попитайте Вашия лекар или фармацевт за повече информация.

какви специални предпазни мерки трябва да спазвам?

Преди да получите инжекция вертепорфин,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към вертепорфин, други лекарства или някоя от съставките 
на инжекцията вертепорфин. Попитайте вашия фармацевт за списък на съставките.
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кажете на Вашия лекар и фармацевт какви лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта, витамини, хранителни 
добавки и билкови продукти, които приемате или планирате да приемате. Не забравяйте да споменете някое от 
следните: антикоагуланти („разредители на кръвта“); антихистамини; аспирин или други болкоуспокояващи; 
бета каротин; блокери на калциевите канали като амлодипин (Norvasc), дилтиазем (Cardizem, Dilacor, Tiazac, 
други), фелодипин (Plendil), израдипин (DynaCirc), никардипин (Cardene), нифедипин (Adalat, Procardia), 
нимодипин (Nimodipine (Nimotop), Sular) и верапамил (Calan, Isoptin, Verelan); диуретици („хапчета за вода“); 
гризеофулвин (Fulvicin-U/F, Grifulvin V, Gris-PEG); лекарства за диабет, психични заболявания и гадене; 
полимиксин В; сулфа антибиотици; и тетрациклинови антибиотици като демеклоциклин (декломицин), 
доксициклин (Doryx, Vibramycin), миноциклин (Dynacin, Minocin) и тетрациклин (Sumycin). Може да се наложи 
Вашият лекар да промени дозите на Вашите лекарства или да Ви наблюдава внимателно за странични ефекти.

уведомете Вашия лекар, ако имате порфирия (състояние, което причинява чувствителност към светлина). Вашият лекар 

вероятно ще Ви каже да не използвате инжекция вертепорфин.

уведомете Вашия лекар, ако се лекувате с лъчева терапия и ако имате или някога сте имали заболяване на 
жлъчния мехур или черния дроб или друго медицинско състояние.

уведомете Вашия лекар, ако сте бременна, планирате да забременеете или кърмите. Ако забременеете, докато 
използвате вертепорфин инжекция, обадете се на Вашия лекар.

ако имате операция, включително дентална хирургия, в рамките на 5 дни след инфузията на вертепорфин, кажете на 

лекаря или зъболекаря, че сте използвали вертепорфин.

трябва да знаете, че вертепорфин може да причини проблеми със зрението. Не шофирайте и не работете с машини, 
докато не разберете как ви влияе това лекарство.

трябва да знаете, че вертепорфин ще направи кожата ви много чувствителна към слънчева светлина (вероятно е да получите 

слънчево изгаряне). Носете гривна, за да ви напомня да избягвате излагането на кожата и очите на пряка слънчева светлина или 

ярка вътрешна светлина (напр. солариуми, ярко халогенно осветление и високомощно осветление, използвано в операционни зали 

или стоматологични кабинети) в продължение на 5 дни след инфузията на вертепорфин. Ако трябва да излезете на открито на 

дневна светлина през първите 5 дни след инфузията на вертепорфин, предпазвайте всички части на тялото си, като носите защитно 

облекло, включително шапка с широки периферии и ръкавици и тъмни слънчеви очила. Слънцезащитният крем няма да ви 

предпази от слънчева светлина през това време. Не избягвайте изцяло светлината през това време; трябва да изложите кожата си 

на мека вътрешна светлина.

говорете с Вашия лекар за тестване на вашето зрение у дома по време на лечението. Проверете зрението си и на двете очи 
според указанията на Вашия лекар и се обадете на Вашия лекар, ако има някакви промени в зрението Ви.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

Освен ако Вашият лекар не Ви каже друго, продължете нормалната си диета.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Инжектирането на вертепорфин може да причини нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако 

някой от тези симптоми е тежък или не изчезне:

болка, зачервяване, подуване или промяна в цвета на мястото на инжектиране

болки в гърба по време на инфузията

сухо око

сърбящо око

суха, сърбяща кожа
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запек

гадене

мускулна болка или слабост

намалена чувствителност към докосване

намален слух

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от тези симптоми, незабавно се 
обадете на Вашия лекар:

замъглено зрение

намаляване или промени в зрението

виждам проблясъци от светлина

черни петна във зрението

зачервяване и подуване на клепача

розово око

болка в гърдите

припадък

изпотяване

световъртеж

обрив

недостиг на въздух

зачервяване

ускорен или неравномерен сърдечен ритъм

главоболие

липса на енергия

копривна треска и сърбеж

Инжектирането на вертепорфин може да причини други нежелани реакции. Обадете се на Вашия лекар, ако имате някакви необичайни проблеми, 

докато използвате това лекарство.

n случай на спешен случай/предозиране

В случай на предозиране се обадете на линията за помощ за контрол на отравянията на 1-800-222-1222. Информацията е 

достъпна и онлайн на адресhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Ако жертвата е припаднала, има 

гърч, има проблеми с дишането или не може да бъде събудена, незабавно се обадете на спешните служби на 911.

каква друга информация трябва да знам?

Запазете всички срещи с Вашия лекар.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a607060.html 3/4

https://www.poisonhelp.org/help


14.04.22, 15:57 ч Вертепорфин инжекция: Информация за лекарството MedlinePlus

За вас е важно да поддържате писмен списък на всички лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта (без рецепта), 

които приемате, както и всички продукти като витамини, минерали или други хранителни добавки. Трябва да 

носите този списък със себе си всеки път, когато посещавате лекар или ако сте приети в болница. Също така е 

важна информация, която да носите със себе си в случай на спешност.

рандови имена

Visudyne®
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