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Novartis Oftalmologi

Veiledning for kirurgi

Administrasjon av 
qLuxturna® (voretigen neparvovek) 

VIKTIG
Hensikten med denne veiledningen er å informere operasjonspersonalet om hvordan LUXTURNA® 

(voretigen neparvovek) skal administreres i samsvar med preparatomtalen (SPC), som kan søkes 

opp på www.felleskatalogen.no. På samme sted er alt opplæringsmateriellet tilgjengelig.

Dersom du har spørsmål om administrasjonsprosedyren og administrering av voretigen

neparvovek, kontakt din Novartis-representant. 

LUXTURNA® (voretigen neparvovek) er indisert til behandling av voksne og pediatriske   

pasienter med synstap på grunn av nedarvet retinal dystrofi forårsaket av bekreftet    

bialleliske RPE65-mutasjoner, og som har tilstrekkelig med levedyktige retinale celler. 

qDette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. 
Helsepersonell bes melde mistenkte bivirkninger på elektronisk meldeskjema: www.legemiddelverket.no/meldeskjema.
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Formålet med veiledningen
Denne veiledningen beskriver utstyret og prosedyrene som er nødvendig for å utføre subretinal injeksjon 

av Luxturna® (voretigen neparvovek). Veiledningen beskriver ikke prosedyrer for å utføre standard 3-hulls 

pars plana-vitrektomi (PPV). Kun kirurger som har erfaring med intraokulær kirurgi og som har gjennomgått 

det kirurgiske opplæringsprogrammet for subretinal injeksjon av Luxturna®, skal administrere voretigen 

neparvovek.

Denne veiledningen beskriver ikke prosedyren for tilberedning av voretigen neparvovek før administrasjon. 

I Luxturna® veiledning til apoteket finnes mer informasjon om prosedyrene for tilberedning av voretigen 

neparvovek.

Voretigen neparvovek administreres via subretinal injeksjon ved bruk av en kommersielt tilgjengelig 

kanyle til subretinal injeksjon. Subretinal injeksjon blir utført etter en PPV. Voretigen neparvovek skal 

kun administreres ved subretinal injeksjon.
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Nødvendig utstyr
Behandlingsstedet skal sørge for at standard utstyr til vitreoretinal kirurgi er tilgjengelig i operasjonsrommet   

på operasjonsdagen. Alt utstyr som er nødvendig for en standard PPV må skaffes av behandlingsstedet.    

I tillegg til dette standardutstyret må behandlingssenteret sørge for utstyret, som er oppgitt nedenfor og   

som er nærmere beskrevet i de neste avsnittene, er tilgjengelig:

• Subretinal injeksjonskanyle (med polyamid mikrospiss med en indre diameter på 41 gauge)

• Forlengelsesslange (laget av polyvinylklorid, lengde maks. 15,2 cm, indre diameter maks. 1,4 mm)

• To sterile sprøyter som inneholder voretigen neparvovek fra apoteket (én primærsprøyte og én reservesprøyte)

Kanyle til subretinal injeksjon
Tabell 1 angir subretinale injeksjonskanyler som har vært testet for biokompatibilitet med Luxturna®   

(voretigen neparvovek). Disse kanylene var kommersielt tilgjengelige da denne veiledningen ble utarbeidet.

Figur 1 viser et eksempel på en subretinal injeksjonskanyle.

Tabell 1. Biokompatible subretinale injeksjonskanyler

Produktbeskrivelse Produsent Referansenr.

PolyTip® kanyle 25 G / 38 G*
25 G x 28 mm kanyle med 38 G
(0,12 mm) x 5 mm spiss

MedOne Surgical, Inc. 
Sarasota, FL, USA

3219

De Juan/Awh subretinal injeksjonskanyle 
25 G / 41 G
41 G (0,10 mm) spiss

Synergetics, Inc. USA  
Bausch & Lomb, Inc, 
O’Fallon, MO, USA

12.03.25

*Indre diameter 41 G (gauge).
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VIKTIG
En reservekanyle til subretinal injeksjon må finnes tilgjengelig ved hver administrering av voretigen neparvovek.

Figur 1. Eksempel på subretinal injeksjonskanyle (vist modell: PolyTip® kanyle 25 G / 38 G fra MedOne Surgical, Inc., Sarasota FL, USA; 
referansenummer 3219).

VIKTIG
Den subretinale injeksjonskanylen må ikke ha en høyere gauge enn trokarstørrelsen som skal brukes ved PPV.
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Forlengelsesslange
Tabell 2 viser forlengelsesslanger som har vært testet for biokompatibilitet med voretigen neparvovek. De oppgitte 

forlengelsesslangene var kommersielt tilgjengelige da denne veiledningen ble utarbeidet. Figur 2 viser et eksempel  

på en forlengelsesslange.

Tabell 2. Biokompatible forlengelsesslanger

Produktbeskrivelse Produsent Referansenr.

Okulær irrigasjonsslange
15,2 cm, ID 0,8 mm, YD 1,6 mm,
hann-/hunn- Luer lock-kobling

Eagle Labs
Rancho Cucamonga, CA, USA

169-30L-6

Forlengelsesslange for høyt trykk
15,2 cm, ID 1,4 mm, YD 2,29 mm,
PVC-slange med hann/hunn 
Luer lock-kobling

MedOne Surgical, Inc. 
Sarasota FL, USA

3243

ID = indre diameter; YD = ytre diameter

VIKTIG
Bruk én av de anbefalte forlengelsesslangene. For å unngå for høyt prime-volum, skal det benyttes en slange med en 

lengde på maksimalt 15,2 cm eller med en ID over 1,4 mm.

Figur 2. Eksempel på forlengelsesslange (okulær irrigasjonsslange fra Eagle Labs, Rancho Cucamonga CA, USA; referansenummer 
169-30L-6).
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Sprøyte

VIKTIG

• Apoteket vil tilberede 2 sprøyter med voretigen neparvovek.

• Den første sprøyten er til administrering av legemidlet, mens den andre er en reservesprøyte.

• Hver 1 ml sprøyte vil inneholde 0,8 ml voretigen neparvovek.

• Oppbevar voretigen neparvovek ved romtemperatur fram til administrering. Start administrasjonsprosedyren 

senest 4 timer etter at apoteket har tilberedt voretigen neparvovek.

• Etter administrering skal alt utstyr (også reservesprøyten) kastes i en beholder for farlig biologisk avfall.

• Se lokale retningslinjer for biosikkerhet for hvordan legemidlet skal håndteres og kastes.

Tabell 3 viser en kommersielt tilgjengelig sprøyte som har vært testet for biokompatibilitet med voretigen neparvovek. 

Denne sprøyten var kommersielt tilgjengelig da denne veiledningen ble utarbeidet.

Figur 3 viser denne sprøyten. 

Tabell 3. Biokompatibel sprøyte

Produktbeskrivelse Produsent Referansenr.

BD Luer-Lok™ 1 ml engangssprøyte med i 
1/100-graderinger

Becton, Dickinson & Company 
Franklin Lakes NJ, USA

309628

Figur 3. Egnet sprøyte (vist modell: BD Luer-Lok™ 1-ml engangssprøyte, Franklin Lakes NJ, USA; referansenummer 309628).
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Prosedyre
Preoperative prosedyrer

Immunmodulerende behandling
I tillegg til standard preoperative og postoperative prosedyrer er det nødvendig med immunmodulerende 

behandling med prednison i forbindelse med subretinal injeksjon av LUXTURNA® (voretigen neparvovek).

Før oppstart av den immunmodulerende behandlingen og før administrering av voretigen neparvovek, må 

pasienten undersøkes for symptomer på enhver type aktiv infeksjon. Dersom en slik infeksjon foreligger, 

må oppstart av den immunmodulerende behandlingen og etterfølgende injeksjon med voretigen neparvovek 

utsettes fram til pasienten er frisk.

Det anbefales å starte den immunmodulerende behandlingen 3 dager før administrering av voretigen neparvovek 

i det første øyet, i henhold til tabell 4. Oppstart av immunmodulerende behandling av det andre øyet skal følge 

samme plan og erstatte fullføring av den immunmodulerende behandlingen av det første øyet. Pasientene vil få 

systemisk immunmodulerende behandling i minst 18 dager, opptil høyst 30 dager, avhengig av tidspunktet for 

administrering av voretigen neparvovek i det andre øyet.

Tabell 4. Preoperativ og postoperativ immunmodulerende behandling

Preoperativt 3 dager før administrering
Prednison (eller tilsvarende)  
1 mg/kg/dag peroralt  
(maksimalt 40 mg/dag)

Preoperativt

4 dager (inkludert administrasjonsdagen)
Prednison (eller tilsvarende)  
1 mg/kg/dag peroralt  
(maksimalt 40 mg/dag)

Deretter i opptil 5 dager
Prednison (eller tilsvarende)
0,5 mg/kg/dag peroralt 
(maksimalt 20 mg/dag)

Deretter 5 dager med én dose annenhver 
dag bare til det første øyet

Prednison (eller tilsvarende)
0,5 mg/kg peroralt annenhver dag
(maksimalt 20 mg/dag)

*Indre diameter 41 G (gauge).
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Logistikk i forbindelse med kirurgien
Logistikken og rutinene for å planlegging av tidspunkt for operasjonen, preoperativ behandling samt transport av 

legemidlet fra apoteket til operasjonsrommet, er avhengig av effektiv og tydelig kommunikasjon mellom alle parter.

Når tidspunkt og dato for operasjonen er fastsatt, må det bekreftes at kirurgen, assistenten samt personalet på 

operasjonsrommet og apoteket har blitt informert, og at de vil være tilgjengelige på fastsatt dato og tidspunkt for 

operasjonen.  

Få bekreftelse fra apoteket minst ett døgn før operasjonen på at preparatet er tilgjengelig og på hvordan legemidlet 

skal fraktes fra apoteket til operasjonsrommet. 

En sykepleier og en anestesilege vil foreta preoperativ undersøkelse i henhold til standard rutiner for poliklinisk 

øyekirurgi.

VIKTIG
To sprøyter (én primærsprøyte og én reservesprøyte) skal leveres fra apoteket.

VIKTIG
Etter at pasienten er klarert for operasjon av anestesilege, gir operasjonspersonalet beskjed til apoteket om at 

preparatet kan tilberedes. Anestesi skal ikke gis før preparatet er tilberedt og levert på operasjonsrommet.

VIKTIG
Straks voretigen neparvovek er levert på operasjonsrommet, dilateres øyet og pasienten gis egnet anestesi.
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Oversikt over den kirurgiske prosedyren

Administrasjonsmåte
Voretigen neparvovek må ikke administreres ved intravitreal injeksjon. Preparatet administreres som en subretinal 

injeksjon i hvert øye etter vitrektomi. Etter subretinal injeksjon skal pasienten informeres om å rapportere alle eventuelle 

symptomer på endoftalmitt eller netthinneløsning umiddelbart og skal motta hensiktsmessig behandling.

Administrering av voretigen neparvovek skal utføres på et operasjonsrom under kontrollerte aseptiske betingelser. 

Straks apoteket har bekreftet at preparatet er ferdig tilberedt, skal egnet anestesi gis til pasienten før prosedyren. Øyet 

som skal injiseres må dilateres, og et bredspektret antimikrobielt middel skal administreres topikalt før operasjonen i 

henhold til standard rutiner.

Intraokulært trykk skal måles før og etter administrering av preparatet, og håndteres hensiktsmessig.

Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering
• Unngå utilsiktet eksponering, og følg standard forholdsregler for biologisk risikomateriale ved tilberedning, 

administrering og håndtering av voretigen neparvovek.

• Bruk personlig beskyttelsesutstyr (f.eks. laboratoriefrakk, vernebriller og hansker) ved tilberedning eller 

administrering av voretigen neparvovek.

• Unngå utilsiktet eksponering for voretigen neparvovek, inkludert kontakt med hud, øyne og slimhinner. Tildekk 

eventuelle sår før håndtering.

• Ved søl av voretigen neparvovek, bruk et antiviralt middel, f.eks. 1 % natriumhypokloritt, og tørk opp med 

absorberende materiale.

• Alt utstyr som har vært i kontakt med voretigen neparvovek (f.eks. sprøyte, kanyle, bomullsgas, hansker, munnbind 

eller bandasjer) skal kastes i samsvar med standard forholdsregler for biologisk risiko.

Utilsiktet eksponering
• Ved eventuell eksponering ved et uhell (f.eks. sprut i øynene eller på slimhinner) skyll med rent vann i minst 5 minutter.

• Ved eventuell eksponering av skadet hud eller ved nålestikkskade, skal det aktuelle området rengjøres grundig  

med såpe og vann og/eller desinfeksjonsmiddel.

Dette legemidlet inneholder genmodifiserte organismer. Ubrukt legemiddel må kastes i henhold 
til institusjonens aktuelle retningslinjer for genmodifiserte organismer eller biologisk farlig avfall.
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Operasjonsteamet
Subretinal injeksjon av voretigen neparvovek krever koordinert samarbeid mellom en hovedkirurg og en assistent 

(figur 4). Under den kirurgiske prosedyren er effektiv kommunikasjon mellom medlemmene av det kirurgiske teamet 

nødvendig for å sikre riktig administrering av voretigen neparvovek. Hovedkirurgen og assistenten skal bli enige om 

kommunikasjonssignaler for når injeksjonen skal startes og stanses.

• Hovedkirurgen har hovedansvaret for prosedyren, inkludert følgende oppgaver:

• Inspeksjon av utstyret

• Montering og klargjøring av injeksjonsenheten

• PPV

• Forberedelse av injeksjonsstedet

• Innføring av den subretinale injeksjonskanylen i retina

• Prosedyrer etter injeksjon

• Assistenten håndterer sprøyten som inneholder voretigen neparvovek under prosedyren med subretinal injeksjon og 

kontrollerer injeksjonshastigheten mens hovedkirurgen holder den subretinale injeksjonskanylen i korrekt posisjon.

Kirurg

Assistent

Figur 4. Plasseringen til hovedkirurgen og assistenten i forhold til pasienten (sett uten kirurgisk mikroskop)

Komponenter i den kirurgiske prosedyren
Før subretinal injeksjon av voretigen neparvovek må det være utført en PPV. PPV skal utføres ved bruk 

av standard kirurgiske og medisinske prosedyrer, som ikke er nærmere beskrevet i denne veiledningen.
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Sjekk av utstyret
1. I operasjonsrommet og før bruk skal hovedkirurgen sjekke at pakningen med den subretinale injeksjonskanylen  

og forlengelsesslangen fremdeles er steril og at innholdet ikke er skadet. Dersom tuppen på kanylen er deformert, 

må en ny subretinal injeksjonskanyle benyttes.

2. Før administrering skal hovedkirurgen inspisere voretigen neparvovek i begge sprøytene (primærsprøyten og 

reservesprøyten). Dersom det foreligger synlige partikler, uklarhet eller misfarging, skal legemidlet ikke brukes.

VIKTIG
Dersom den subretinale injeksjonskanylen er skadet, må den IKKE brukes. Inspiser i stedet reserveinjeksjonskanylen, 

og dersom den ikke er skadet, bruk i stedet reserveinjeksjonskanylen i prosedyren.

Sette sammen og klargjøre injeksjonsenheten 
Sprøyten som inneholder fortynnet voretigen neparvovek skal kobles til forlengelsesslangen og    

den subretinale injeksjonskanylen i det sterile området (Figur 5). Deretter skal preparatet injiseres sakte  

gjennom forlengelsesslangen og den subretinale injeksjonskanylen for å fjerne eventuelle luftbobler.

Klargjøre utstyr på det sterile området

1. På det sterile området, ta den subretinale injeksjonskanylen ut av pakningen og plasser den på den sterile  

duken, uten å fjerne den gjennomsiktige plastikkbeskyttelsen på kanylespissen.

2. Ta forlengelsesslangen ut av pakningen, og legg den på den sterile duken. 

3. Ta begge sprøytene som inneholder voretigen neparvovek ut av den sterile plastposen, og legg dem på den  

sterile duken.

Sette sammen komponentene

1. Koble den enden av forlengelsesslangen som har en hann Luer-Lok™ til den subretinale injeksjonskanylen,  

mens kanylen fremdeles har den gjennomsiktige plastbeskyttelsen på plass (figur 5).

2. Fest hovedsprøyten med voretigen neparvovek til den enden av forlengelsesslangen som har en hunn Luer-Lok™.

Sprøyte med LUXTURNA

Forlengelsesslange

Subretinal 
injeksionskanyle

Figur 5. Montering av injeksjonsutstyret
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Fylle den subretinale injeksjonsnålen på det sterile området over den sterile duken

1. Fjern kanylebeskyttelsen fra den subretinale injeksjonskanylen.  Vær forsiktig slik at ikke den ubeskyttede 

kanylespissen blir skadet eller deformert.

2. Hold kanylespissen over en steril beholder for biologisk farlig avfall. 

3. Hold sprøyten vertikalt med Luer-Lok™-koblingen vendt oppover, og press preparatet langsomt gjennom 

forlengelsesslangen og den subretinale injeksjonskanylen for å fjerne luftbobler. Fortsett inntil det er 0,3 ml 

voretigen neparvovek igjen i sprøyten, og forlengelsesslangen og den subretinale injeksjonskanylen er helt fri for 

luft. Pass på at legemidlet som kommer ut av nålen, havner i en steril beholder (Figur 6).

4. Pass på at sprøyten inneholder riktig volum for injeksjon ved å føre stempeltuppen til linjen som markerer 0,3 ml.

5. Oppbevar den fylte subretinale injeksjonskanylen på et sterilt sted inntil den subretinale injeksjonen skal utføres.

VIKTIG
Start administrasjonsprosedyren innen 4 timer etter at apoteket har tilberedt voretigen neparvovek.

1. Fjern kanylebeskyttelsen

2. Plasser kanylespissen over en steril beholder

3. Press ut væske inntil det er 0,3 ml legemiddel igjen i sprøyten

Figur 6. Fylling av den subretinale injeksjonsnålen
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Pars plana-vitrektomi (PPV)

VIKTIG
Unngå bruk av ventilert trokar for å unngå å skade spissen på den subretinale injeksjonskanylen og for å forhindre 

økt intraokulært trykk (IOP) under den subretinale injeksjonen. Dersom det benyttes ventilert trokar, vurder å fjerne 

ventildekselet på trokaren før innføring av den subretinale injeksjonskanylen.

1. Utfør en standard 3-hulls PPV.

2. Plassering av trokaren skal være som ved standard makulakirurgi.

VIKTIG
Pass på at glasslegemet er fjernet så fullstendig som mulig, spesielt i i nærheten av stedet for superior sklerotomi.   

Det er ikke nødvendig å presse på sklera ved fjerning av glasslegemets fundament.

3.  Løsne glasslegemet posteriort, og fjern glasslegemet posteriort kortikalt på standard måte.

Forberedelse av injeksjonsstedet
Inspeksjon og forberedelse av injeksjonsstedet

1. Inspiser makulaområdet og det planlagte injeksjonsstedet.

2. Bruk en Tano Diamond Dusted Membrane Scraper (DDMS™; Synergetics USA, O’Fallon MO, USA) eller et 

tilsvarende instrument, og sjekk at det ikke er rester av glasslegeme over makula eller på injeksjonsstedet.

3. Dersom det foreligger en synlig epiretinal membran (ERM), skal den fjernes i henhold til standard prosedyrer før 

subretinal injeksjon.

VIKTIG
I kliniske studier av voretigen neparvovek ble det ikke brukt fargestoffer eller triamcinolon for å gjøre glasslegemet 

eller ERM mer synlig. 
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Valg av injeksjonssted

Inferior

Superior

TemporalNasal

Høyre øye, sett fra 
kirurgens synsvinkel

Anbefalt 
injeksjonsområde

Figur 7. Injeksjonsområde

VIKTIG
Injeksjonsstedet skal være langs superior vaskulære arkade, minst 2 mm distalt for sentrum av fovea (figur 7).

1. For å bestemme stedet for den subretinale injeksjonen, skal patologien og anatomien til pasientens retina  

vurderes, samt hvor enkel tilgang det er til injeksjonsstedet.

2. Injeksjonsstedet skal ikke være innenfor områder med patologiske eller anatomiske særtrekk, som:

• Intraretinal pigmentmigrasjon

• Tett atrofi

3. Unngå direkte kontakt med blodkar for å begrense risikoen for skader på arterier/arterioler i retina og for   

å forebygge blødningskomplikasjoner.
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Prosedyre for subretinal injeksjon
1. Reduser IOP til 10 mm Hg for å gi plass til et ekstra intraokulært volum på 0,3 ml voretigen neparvovek.

2. Assistenten skal ta injeksjonsenheten opp fra den sterile duken, og fortsatt holde på sprøyten mens den  

subretinale injeksjonsnålen gis til hovedkirurgen.

3. Sørg for at den subretinale injeksjonskanylen og sprøyten med voretigen neparvovek er godt festet til 

forlengelsesslangen.

4. Sjekk at stempelet er innstilt på 0,3 ml.

5. Hovedkirurgen skal føre spissen på den subretinale injeksjonskanylen gjennom vitrektomi-trokaret (figur 8). 

6. Under direkte visualisering bringes spissen på den subretinale injeksjonskanylen i kontakt med retinas  

overflate (figur 9).

VIKTIG
Effektiv og vedvarende kommunikasjon mellom hovedkirurg og assistent er viktig for en vellykket prosedyre.

VIKTIG 
Pass på at spissen på kanylen ikke bøyes under innføring.

Sprøyte med LUXTURNA
Vitrektomi-trokar 

Subretinal
injeksjonskanyle

Anbefalt 
injeksjonsområde

Figur 8. Innføring av den subretinale injeksjonskanylen i vitrektomi-trokaret
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VIKTIG
Assistenten må vente på muntlig beskjed fra hovedkirurgen før han/hun trykker ned stempelet for å starte injeksjonen

Inferior

Superior

TemporaltNasalt

Subretinal
injeksjonskanyle 
Anbefalt 
injeksjonsområde

Figur 9. Subretinal injeksjonsnål på injeksjonsstedet

7. Plasser forsiktig spissen på den subretinale injeksjonskanylen slik at den går ned i retina og retina dekker 

nålespissen. Pass på at retina ikke blir perforert (figur 10).

8. Hovedkirurgen skal be assistenten om å langsomt injisere en liten mengde av legemidlet, inntil hovedkirurgen 

observerer en innledende subretinal blemme (figur 11).

VIKTIG
Dersom assistenten merker motstand mens stempelet trykkes ned, skal hovedkirurgen informeres om det.   

Motstand kan være tegn på blokkering i injeksjonsenheten eller feilplassering av kanylespissen.

Subretinal 
injeksjonskanyle

Sklera

Årehinne

Sensorisk retina

Sensorisk retina

Pigmentepitel i 
retina

Pigmentepitel i 
retina

Figur 10. Plassering av den subretinale injeksjonskanylen ved injeksjon
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Subretinal injeksjonskanyle
LUXTURNA

Pigmentepitel i retina Blemme

Sprøyte med 
LUXTURNA

Sensorisk retina

Figur 11. Subretinal injeksjon og blemmedannelse

VIKTIG
Dersom det ikke lykkes å danne en blemme med den første sprøyten, kan det bli nødvendig å bruke reservesprøyten  

for å sikre den subretinale administrasjonen.

9.  Dersom det ikke dannes en blemme:

 • Stopp injeksjonen, og sjekk at den subretinale injeksjonskanylen er åpen.

 • Dersom kanylen er åpen, settes kanylespissen mot et annet injeksjonssted innenfor det anbefalte området 

 • Forsøk å injisere resten av legemidlet subretinalt på det nye injeksjonsstedet.

10. Dersom det dannes en blemme, fortsettes injiseringen langsomt inntil 0,3 ml voretigen neparvovek er injisert. 

Assistenten skal holde stempelet nede i omtrent 5 sekunder etter fullført injeksjon for å være sikker på at alt 

legemiddel har kommet ut av den subretinale injeksjonskanylen.

VIKTIG
Blemmens form og tiden det tar til en blemme dannes, vil variere fra pasient til pasient.

11. Etter fullført administrering fjernes den subretinale injeksjonskanylen fra øyet.

 • Etter administrering skal alt utstyr (inkludert reservesprøyten) kastes i en beholder for biologisk farlig avfall.
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Prosedyrer etter injeksjonen

1. Øk IOP til 30 mm Hg.

2. Gjør en grundig retinaundersøkelse ved bruk av indirekte oftalmoskopi og øv press på sklera med tanke på 

eventuelle avvik i retina. Eventuelle observerte avvik skal behandles i henhold til standard praksis

3. Utfør en væske/luft-utveksling i glasslegemehulen for å fjerne eventuell voretigen neparvovek som kan ha  

lekket fra det subretinale injeksjonsstedet (retinotomi) og for å utføre tamponade. Vær nøye med å unngå 

væskedrenasje i nærheten av retinotomien som er dannet for den subretinale injeksjonen.

VIKTIG
Ikke plasser spissen på aspirasjonskanylen rett i nærheten av injeksjonsstedet, da det kan gjøre at legemiddel suges ut 

av det subretinale området.

4. Fjern alle instrumenter og vitrektomi-trokarer fra øyet

5. Etter operasjonen legges pasienten umiddelbart i ryggleie, og ved utskriving skal pasienten rådes til å ligge   

så mye som mulig på ryggen de neste 24 timene.
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