
Pasientveiledning for behandlingen 
med qBeovu® (brolucizumab)
Til behandling av neovaskulær (våt) 
aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD)  
og diabetisk makulaødem (DME)
           

qDette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny 
sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde 
enhver mistenkt bivirkning. Se avsnitt 4 i pakningsvedlegget for 
informasjon om hvordan du melder bivirkninger.

Hva er neovaskulær (våt) aldersrelatert  
makuladegenerasjon (AMD)?

Våt AMD forekommer når unormale blodkar dannes og 
vokser under makula. Makula er en del av netthinnen i 
øyets bakre del og sørger for skarpt syn. De unormale 
blodkarene kan lekke væske eller blod inn i øyet, og dette 
kan forstyrre funksjonen til makula og føre til nedsatt syn.

Hva er diabetisk makulaødem (DME)?

DME er en progressiv sykdom forårsaket av diabetes, noe som 
kan føre til irreversibelt synstap eller blindhet. Skadede 
blodkar i øyet kan føre til at væske lekker inn i makula. 
Makula sørger for skarpt syn og er den delen av øyet som 
brukes til ting som lesing, kjøring og til å gjenkjenne ansikter.

Hvorfor har Beovu® blitt foreskrevet til meg?

Beovu inneholder et virkestoff som tilhører en gruppe 
legemidler som kalles anti neovaskulariserende midler. 

Årsaken til veksten av blodkar i øyet er en forbindelse som 
kalles vaskulær endotelial vekstfaktor-A (VEGF A). Beovu 
bindes til VEGF-A og blokkerer dens effekt. Dermed reduseres 
veksten av unormale blodkar ved våt AMD og DME, noe som 
på sin side reduserer lekkasje av væske eller blod inn i øyet.
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Hvordan blir Beovu gitt?

• Legen injiserer Beovu i øyet ditt (intravitreal injeksjon) 
for å behandle våt AMD og DME hos voksne.

• Legen vil gjøre noen undersøkelser av øyet etter 
injeksjonen. Disse undersøkelsene kan være måling av 
trykket inne i øyet eller vurdering av tilstanden til 
synsnerven.

Hva kan du forvente etter behandlingen    

Etter en intravitreal injeksjon som Beovu, kan følgende 
forekomme: 

• En mindre vanlig alvorlig betennelse (endolftalmitt) 
vanligvis forbundet med infeksjon inne i øyet eller at 
et av lagene i øyets bakre del løsner (netthinneløsning/
netthinnerift)

• En midlertidig økning i trykket i øyet. Denne økningen 
er vanlig, men har vanligvis ingen symptomer. Legen må 
gjøre målinger av trykket inne i øyet for å oppdage dette.

Viktig sikkerhetsinformasjon

• En betennelse i blodårene på netthinnen(retinal 
vaskulitt) og/eller blokkering av blodårer i øyet (retinal 
vaskulær okklusjon), eller en mindre alvorlig type 
betennelse kalt intraokulær betennelse kan forekomme. 
Du kan være mer utsatt dersom du er en kvinne eller av 
japansk etnisitet.

• Hvis du har hatt intraokulær betennelse og/eller 
retinal vaskulær okklusjon i løpet av det siste året, har 
du høyere risiko for å utvikle retinal vaskulitt og/eller 
retinal vaskulær okklusjon

• En allergisk reaksjon (immunrespons) kan forekomme
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Kontaktperson: 

Telefon:

Adresse: 

E-post: 

Hva kan du forvente etter behandlingen (forts)

Kontakt lege umiddelbart dersom du opplever noen av 
følgende symptomer:  

• Plutselig nedsatt eller endret syn 

• Nye eller et økt antall små partikler (fluer eller svarte 
flekker) i synsfeltet 

• Rødhet i øyet

• Ny eller vedvarende smerte i øyet, eller økt ubehag, 

• Lysglimt eller økt følsomhet for lys (ubehag ved sterkt lys)

Hva kan jeg gjøre etter behandlingen?

• Etter en injeksjon med Beovu kan du oppleve midlertidige 
synsproblemer (for eksempel tåkesyn). Du må ikke kjøre 
bil eller bruke maskiner så lenge det vedvarer. 

• Husk å fortelle legen eller sykepleieren hvis du merker 
noen forandringer i synet ditt. 

• Det er viktig å komme til avtalte kontroller hos legen din.

For mer informasjon, les pakningsvedlegget. Det kan også 
søkes opp på www.Felleskatalogen.no.

Kontaktinformasjon til øyeklinikken:
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Etter behandlingen (forts.) 

• Det er viktig å kontakte lege snarest mulig dersom du
opplever noen av følgende symptomer:
- Plutselig nedsatt eller endret syn, inkludert et økt antall
 små partikler (fluer eller svarte flekker) i synsfeltet 

 - Smerte, økt ubehag, eller rødhet i øyet

 - Lysglimt

Hva kan jeg gjøre etter behandlingen?

• Etter en injeksjon med Beovu kan du oppleve midlertidige
synsproblemer (for eksempel tåkesyn). Du må ikke kjøre bil
eller bruke maskiner så lenge det vedvarer.

• Husk å fortelle legen eller sykepleieren hvis du merker noen
forandringer i synet ditt. Det er viktig å komme til avtalte
kontroller hos legen din.

For mer informasjon, les pakningsvedlegget.  
Det kan også søkes opp på www.Felleskatalogen.no.

Kontaktinformasjon til øyeklinikken:

Kontaktperson: 

Telefon:       

Adresse:       

E-post:       

Novartis Norge AS
Pb: 4284, 0402 Oslo, Tlf. 23052000   

www.novartis.no
Akseptert av lokal myndighet 05/2020

qDette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage 
ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved 
å melde enhver mistenkt bivirkning. Se avsnitt 4 i paknings- 
vedlegget for informasjon om hvordan du melder bivirkninger.
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