
Viktig informasjon til deg som får 
behandling med Lucentis® 
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Denne brosjyren er laget for å gi deg en  
bedre forståelse av bruken av LUCENTIS®  
for behandling av:

• • neovaskulær (våt) aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD)

• • proliferativ diabetisk retinopati (PDR)

• • synssvekkelse som skyldes diabetisk makulaødem (DME)

• • synssvekkelse som skyldes koroidal neovaskularisering (CNV)

• • synssvekkelse som skyldes makulaødem som følge av   
 veneokklusjon i netthinnen (grenveneokklusjon eller   
 sentralveneokklusjon)

  

HVORDAN GIS LUCENTIS® BEHANDLING?

• • Lucentis® gis av øyelegen som en injeksjon i øyet

•   • Det er normalt å engste seg for en slik injeksjon, men de   
  fleste pasienter sier at injeksjonen er smertefri og at det   
  høres verre ut enn hva det egentlig er1

•   o De fleste pasientene rapporterte at en eventuell uro   
  for injeksjonene forsvant etter første injeksjon1

• 

• 
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HVA VIL SKJE HOS LEGEN?

• • På behandlingsdagen vil man passe på at du slapper best mulig  
 av og har det komfortabelt

• • Dersom du har hatt slag eller “drypp” (forbigående tegn på   
 slag, som svakhet eller lammelse i ansikt/armer/ben, vansker  
 med å snakke eller forstå), må du informere legen din om   
 det før du får Lucentis®, så det kan avgjøres om det er den   
 beste behandlingen for deg

• • Informer legen dersom du bruker eller nylig har brukt andre   
 legemidler, det gjelder også reseptfrie preparater

• • En lege eller sykepleier vil:

 > dekke til ansiktet ditt og området rundt øyet med    
en spesiell drapering

 > rengjøre øyet ditt og huden rundt øyet
 > holde øyet ditt åpent så du ikke blunker
 > gi lokalbedøvende øyedråper så du ikke vil føle smerte 

• • Legen vil deretter sette injeksjonen i den hvite delen av øyet.   
 Du kan føle litt trykk på øyet når injeksjonen settes    

• Det er viktig at du sier fra til legen din hvis du

 > har en øyeinfeksjon 
 > har noen form for smerte eller rødhet i øyet
 > tror du kan være allergisk mot Lucentis® eller     
mot Betadine®† (jod)

1. Thetford C, et al. Br J Vis Impair. 2013; 31(2): 89-101. †Betadine er et registrert varemerke eiet av Mundipharma AG.
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HVA SKJER  ETTER  AT JEG HAR FÅTT 
INJEKSJONEN MED LUCENTIS®?

• • Legen din vil undersøke øyet for å kontrollere at behandlingen   
 har gått bra, dette innebærer også at trykket i øyet måles

• • Den hvite delen av øyet der injeksjonen ble satt vil sannsynligvis  
 bli rød

 > Slik rødhet er normalt og vil forsvinne i løpet av et par dager
 > Ta kontakt med legen din dersom rødheten ikke blir borte eller 
blir verre

• • Du kan oppleve å se noen flekker eller ”flytere” i synsfeltet

 > Dette er normalt og flekkene bør forsvinne i løpet av et par dager
 > Ta kontakt med legen din dersom de ikke blir borte eller blir verre

• • Pupillene dine vil bli utvidet før injeksjonen, dette kan gjøre at du  
 ser dårligere i noen timer etter behandlingen

 > Du bør ikke kjøre bil før synet har blitt normalt igjen
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HVA SKJER ETTER AT JEG HAR FÅTT 
INJEKSJONEN MED LUCENTIS®? (forts)

• • Det er viktig å følge med på eventuelle forandringer som skulle  
 oppstå i øyet eller i resten av kroppen i uken etter injeksjonen

•   Injeksjoner i øyet kan i sjeldne tilfeller forårsake infeksjon

• • Du må kontakte legen din snarest mulig dersom du skulle   
 oppleve noen av de følgende tegn eller symptomer i øyet:

 > Smerter

 > Lysfølsomhet/tåreflod

 > Hevelse i øyelokket eller andre områder

 > Økende rødhet

 > Uklart eller fordreid syn eller plutselig synstap

 > Lysglimt

 > Fluer eller svarte flekker i synsfeltet eller fargede ringer   
rundt objekter

 > Tørrhet i øyet•   

• • Kontakt lege eller apotek dersom du merker bivirkninger   
 som  ikke er nevnt i denne brosjyren

•   

•   Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema  
 som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: 

 www.legemiddelverket.no/pasientmelding

 Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med      
 informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
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HVOR LENGE MÅ JEG FORTSETTE BEHANDLING 
MED LUCENTIS®?

• • Alle pasienter er forskjellige. Du vil sannsynligvis trenge flere   
 injeksjoner med Lucentis®, men det vil avhenge av hvordan synet  
 ditt endrer seg

• • Snakk med legen din om hvilke resultater behandlingen har gitt  
 deg og hva du føler om behandlingen

• • Det er viktig å fortsette kontrollene hos legen

 > Den beste måten du kan bevare synet ditt og opprettholde en 
uavhengig livsstil på er å gå til regelmessige kontroller hos legen

 > Diskuter dine behandlingsmuligheter med legen din• 

• • Dersom du vurderer å stoppe behandlingen med Lucentis®,  
 må du rådføre deg med legen din først

• • Snakk med legen din dersom du har andre spørsmål om bruken  
 av dette legemidlet

• • Følg alle instruksjoner fra legen nøye. De kan være annerledes   
 enn den generelle informasjonen i denne brosjyren

• 

8
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Legen din vil avgjøre hvor ofte du bør           
komme til kontroll og vil avgjøre om du            

trenger ytterligere behandling.

Møt alltid opp til avtalte kontroller hos legen.

Dersom du går glipp av en planlagt  
behandling med Lucentis®, må du kontakte 

legen din så snart som mulig.

Ta vare på denne brosjyren.                                
Du kan få behov for å lese den igjen.

Snakk med lege eller apotek dersom                         
du har andre spørsmål.

Dersom du opplever tegn eller symptomer du 
tror kan være relatert til bruken av Lucentis®, 
men som ikke er nevnt i denne brosjyren, må 

du informere legen din.
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