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Verteporfin Injection
binibigkas bilang (ver'' te pore' fin)

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ginagamit ang Verteporfin injection kasama ng photodynamic therapy (PDT; paggamot na may laser light) upang gamutin ang abnormal na paglaki 

ng mga tumutulo na mga daluyan ng dugo sa mata na dulot ng basang age-related macular degeneration (AMD; isang patuloy na sakit ng mata na 

nagdudulot ng pagkawala ng ang kakayahang makakita nang diretso at maaaring maging mas mahirap na magbasa, magmaneho, o magsagawa 

ng iba pang pang-araw-araw na gawain), pathologic myopia (isang malubhang anyo ng nearsightedness na lumalala habang tumatagal), o 

histoplasmosis (isang fungal infection) ng mata. Ang Verteporfin ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na photosensitizing agents. Kapag 

ang verteporfin ay naisaaktibo sa pamamagitan ng liwanag, isinasara nito ang mga tumutulo na mga daluyan ng dugo.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang Verteporfin injection ay nagmumula bilang isang solid powder cake na gagawing solusyon na iturok sa ugat (sa ugat) ng doktor. 

Ang Verteporfin ay karaniwang inilalagay sa loob ng 10 minuto. Labinlimang minuto pagkatapos ng pagsisimula ng verteporfin 

infusion, ang iyong doktor ay magbibigay ng espesyal na laser light sa iyong mata. Kung ang iyong mga mata ay nangangailangan ng 

paggamot, ang doktor ay magbibigay ng laser light sa iyong pangalawang mata kaagad pagkatapos ng unang mata. Kung hindi mo pa 

nagamit ang verteporfin dati at ang iyong mga mata ay nangangailangan ng paggamot, ang doktor ay gagamutin lamang ng isang 

mata gamit ang laser light sa iyong unang pagbisita. Kung wala kang anumang seryosong problema dahil sa paggamot, gagamutin ng 

doktor ang iyong pangalawang mata pagkalipas ng 1 linggo ng isa pang verteporfin infusion at laser light treatment.

Susuriin ng iyong doktor ang iyong mga mata 3 buwan pagkatapos ng verteporfin at PDT na paggamot upang magpasya kung kailangan 

mo ng isa pang paggamot.

may mga gamit para sa gamot na ito

Ang gamot na ito ay maaaring inireseta para sa iba pang gamit; tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko para sa karagdagang impormasyon.

hat espesyal na pag-iingat na dapat kong sundin?

Bago tumanggap ng verteporfin injection,

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay allergic sa verteporfin, anumang iba pang mga gamot, o alinman sa mga 

sangkap sa verteporfin injection. Tanungin ang iyong parmasyutiko para sa isang listahan ng mga sangkap.
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sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung anong mga reseta at hindi iniresetang gamot, bitamina, nutritional 
supplement, at herbal na produkto ang iyong iniinom o pinaplanong inumin. Tiyaking banggitin ang alinman sa mga 
sumusunod: anticoagulants ('mga pampapayat ng dugo'); antihistamines; aspirin o iba pang mga gamot sa pananakit; 
beta karotina; calcium channel blockers tulad ng amlodipine (Norvasc), diltiazem (Cardizem, Dilacor, Tiazac, iba pa), 
felodipine (Plendil), isradipine (DynaCirc), nicardipine (Cardene), nifedipine (Adalat, Procardia), nimodipine (Nimotop), 
nisoldipine ( Sular), at verapamil (Calan, Isoptin, Verelan); diuretics ('mga tabletas ng tubig'); griseofulvin (Fulvicin-U/F, 
Grifulvin V, Gris-PEG ); mga gamot para sa diabetes, sakit sa isip, at pagduduwal; polymyxin B; sulfa antibiotics; at 
tetracycline antibiotics tulad ng demeclocycline (Declomycin), doxycycline (Doryx, Vibramycin), minocycline (Dynacin, 
Minocin), at tetracycline (Sumycin). Maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang mga dosis ng iyong mga 
gamot o subaybayan ka nang mabuti para sa mga side effect.

sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang porphyria (isang kondisyon na nagiging sanhi ng pagiging sensitibo sa liwanag). Malamang na sasabihin sa iyo 

ng iyong doktor na huwag gumamit ng verteporfin injection.

sabihin sa iyong doktor kung ginagamot ka ng radiation therapy at kung mayroon ka o nagkaroon na ng sakit 
sa gallbladder o atay o anumang iba pang kondisyong medikal.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis, planong magbuntis, o nagpapasuso. Kung ikaw ay buntis habang 
gumagamit ng verteporfin injection, tawagan ang iyong doktor.

kung ikaw ay may operasyon, kabilang ang dental surgery, sa loob ng 5 araw ng verteporfin infusion, sabihin sa 
doktor o dentista na gumamit ka ng verteporfin.

dapat mong malaman na ang verteporfin ay maaaring magdulot ng mga problema sa paningin. Huwag magmaneho ng kotse o magpaandar ng makinarya 

hanggang sa malaman mo kung paano nakakaapekto sa iyo ang gamot na ito.

dapat mong malaman na ang verteporfin ay gagawing napaka-sensitibo ng iyong balat sa sikat ng araw (malamang na makakuha ng sunburn). 

Magsuot ng wristband upang ipaalala sa iyo na iwasan ang pagkakalantad ng balat at mga mata sa direktang sikat ng araw o maliwanag na panloob na 

liwanag (hal. mga tanning salon, maliwanag na halogen lighting, at mataas na kapangyarihan na ilaw na ginagamit sa mga operating room o opisina 

ng ngipin) sa loob ng 5 araw pagkatapos ng verteporfin infusion. Kung kailangan mong lumabas sa liwanag ng araw sa unang 5 araw pagkatapos ng 

verteporfin infusion, protektahan ang lahat ng bahagi ng iyong katawan sa pamamagitan ng pagsusuot ng pamproteksiyon na damit, kabilang ang 

isang malawak na brimmed na sumbrero at guwantes, at madilim na salaming pang-araw. Hindi ka mapoprotektahan ng sunscreen mula sa sikat ng 

araw sa panahong ito. Huwag ganap na iwasan ang liwanag sa panahong ito; dapat mong ilantad ang iyong balat sa malambot na panloob na liwanag.

kausapin ang iyong doktor tungkol sa pagsusuri sa iyong paningin sa bahay habang ginagamot. Suriin ang iyong paningin sa parehong mga mata ayon 

sa direksyon ng iyong doktor, at tawagan ang iyong doktor kung mayroong anumang mga pagbabago sa iyong paningin.

sumbrero mga espesyal na tagubilin sa pagkain na dapat kong sundin?

Maliban kung iba ang sasabihin sa iyo ng iyong doktor, ipagpatuloy ang iyong normal na diyeta.

mga side effect ng sumbrero ang maaaring idulot ng gamot na ito?

Ang Verteporfin injection ay maaaring magdulot ng mga side effect. Sabihin sa iyong doktor kung malubha 

o hindi nawawala ang alinman sa mga sintomas na ito:

pananakit, pamumula, pamamaga, o pagkawalan ng kulay sa lugar ng iniksyon

sakit sa likod sa panahon ng pagbubuhos

tuyong mata

makating mata

tuyo, makati ang balat
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pagtitibi

pagduduwal

pananakit o panghihina ng kalamnan

nabawasan ang sensitivity sa pagpindot

nabawasan ang pandinig

Ang ilang mga side effect ay maaaring maging seryoso. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sintomas na ito, tawagan 

kaagad ang iyong doktor:

malabong paningin

pagbaba o pagbabago sa paningin

nakakakita ng mga kislap ng liwanag

mga itim na spot sa paningin

pamumula at pamamaga ng talukap ng mata

kulay rosas na mata

pananakit ng dibdib

nanghihina

pagpapawisan

pagkahilo

pantal

kinakapos na paghinga

namumula

mabilis o hindi regular na tibok ng puso

sakit ng ulo

kakulangan ng enerhiya

pantal at pangangati

Ang Verteporfin injection ay maaaring magdulot ng iba pang mga side effect. Tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang anumang hindi pangkaraniwang mga problema 

habang ginagamit ang gamot na ito.

n kaso ng emergency/overdose

Sa kaso ng overdose, tawagan ang poison control helpline sa 1-800-222-1222. Ang impormasyon ay makukuha rin online sa

https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Kung ang biktima ay bumagsak, nagkaroon ng seizure, 

nahihirapang huminga, o hindi magising, agad na tumawag sa mga serbisyong pang-emergency sa 911.

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor.
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Mahalaga para sa iyo na magtago ng nakasulat na listahan ng lahat ng reseta at hindi reseta (over-the-counter) na mga gamot na 

iniinom mo, pati na rin ang anumang mga produkto tulad ng mga bitamina, mineral, o iba pang pandagdag sa pandiyeta. Dapat 

mong dalhin ang listahang ito sa tuwing bibisita ka sa isang doktor o kung ikaw ay na-admit sa isang ospital. Mahalaga rin ang 

impormasyong dadalhin mo sakaling magkaroon ng mga emerhensiya.

mga pangalan ng rand

Visudyne®

Huling Sinuri - 09/01/2010
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