Viktig sikkerhetsinformasjon,
din veiledning for

EYLEA® brukes til
behandling av diabetisk
makulaødem (DME)
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Øyelege/legesenter er:
Kontakt:
Telefon:
Adresse:

E-post:

Veiledning for Eylea
Legen din har forskrevet Eylea til deg fordi du har fått
diagnosen diabetisk makulaødem, eller (DME). Dette er
en tilstand som medfører at det er vanskeligere å se klart.
Behandling som Eylea kan bidra til å hindre at synet ditt
forverres og kan bedre noen av symptomene du har.
Denne brosjyren inneholder også en audio-CD med all
informasjon som finnes i denne brosjyren.
Om du velger å lese denne veiledningen eller å høre
på CD, er dette materiellet laget for å gi deg svar på
dine spørsmål, slik at du kan få best mulig utbytte av
behandlingen.
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I denne brosjyren finner du:
Hva kan du forvente av behandling med Eylea
• Hvordan brukes Eylea?
• Hva hvis jeg har spørsmål om Eylea?
Hvordan du skal ta vare på øynene dine
etter behandling med Eylea
• Hva kan jeg forvente?
• Når er det behov for å ta Eylea igjen?
• Er det bivirkninger ved bruk av Eylea?
Inkludert er også en kalender som hjelper deg
å følge opp behandlingen med Eylea.

Hvem kan bruke Eylea?
Eylea er til personer som har fått diagnosen DME.
Før oppstart av behandling med Eylea, må du fortelle
legen eller sykepleieren dersom du:
• har en infeksjon i eller rundt øyet
• er rød i øyet, eller har noen form for øyesmerter
• tror du kan være allergisk overfor jod, smertestillende
legemidler eller noen av innholdsstoffene i Eylea
• tidligere har hatt problemer ved øyeinjeksjoner
• har grønn stær eller tidligere har hatt økt trykk i øyet
• s er eller har sett lysglimt eller flytende flekker
i synsfeltet ditt
• tar andre legemidler, reseptpliktige eller reseptfrie
• e r gravid, planlegger å bli gravid eller ammer. Det er
ingen erfaring med bruk av Eylea hos gravide. Eylea bør
ikke brukes under graviditet, rådfør deg derfor med lege
før behandling med Eylea. Kvinner som kan bli gravide
skal bruke sikker prevensjon under behandlingen og i
minst 3 måneder etter siste injeksjon med Eylea
• h
 ar hatt eller skal ha et kirurgisk inngrep i øyet i perioden
4 uker før eller etter behandling med Eylea
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Hvilke forberedelser bør jeg gjøre
før behandlingstimen med Eylea?
Det kan hende legen din ber deg bruke øyedråper i noen
dager før behandlingstimen. Etter behandlingen kan synet
ditt være tåkete og du bør derfor ikke kjøre hjem.
Planlegg gjerne slik at en venn eller et familiemedlem kan
ta deg med til timen din eller ordne transport til og fra på
annen måte. Bruk ikke sminke på behandlingsdagen.

Hva skjer under behandlingstimen med Eylea?
En lege eller sykepleier vil gjøre deg klar for behandling
med Eylea. Disse personene er høyt kvalifiserte fagfolk
med erfaring i behandling av DME. De er klar over at
behandlingsprosedyren kan gjøre deg bekymret og vil ta
ekstra godt vare på deg for å sørge for at du er avslappet
og komfortabel.
Du vil få øyedråper som virker som lokalbedøvelse, og øyet
ditt og huden rundt vil bli rengjort med en øyeskyllevæske.
Ansiktet ditt vil bli tildekket med en spesiell duk og øyet ditt
vil bli holdt åpent. Øyedråpene vil gjøre synet ditt tåkete slik
at du ikke vil se nålen.
En erfaren lege vil så sette injeksjonen inn i det hvite i øyet
ditt. De fleste sier at injeksjonen er uten smerter og noen
sier at de kan kjenne et lett trykk. Hele prosedyren kan
føles litt ubehagelig, men den er over på få minutter.
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Hva hvis jeg er bekymret
eller har spørsmål?
Hvis du er bekymret eller har spørsmål bør du snakke med
legen eller sykepleieren. De har svært mye erfaring og
kjenner din individuelle situasjon slik at de kan svare deg.
Ikke vær redd for å spørre eller ta opp ting som bekymrer deg.
Legen eller sykepleieren kan gi deg svar og berolige deg.

Hva skjer etter behandlingstimen med Eylea?
Det kan hende legen din vil utføre noen øyetester etter
injeksjonen. Dette kan omfatte et lett puff med luft som
brukes når trykket i øyet ditt måles. Etter injeksjonen vil
synet ditt være tåkete, så du bør ikke planlegge å kjøre
bil før synet ditt er normalt igjen.
De neste dagene kan du få et blodskutt øye eller se flekker
som beveger seg i synsfeltet ditt. Begge deler bør forsvinne
i løpet av noen få dager, og dersom de ikke forsvinner eller
de forverres, bør du kontakte legen din.
Noen personer kan få lette smerter eller ubehag i øyet etter
injeksjonen. Hvis smertene/ubehaget ikke forsvinner eller
dette forverres, bør du kontakte legen din.

Når må jeg tilbake til ny
behandlingstime?
Legen din vil sette opp en time for din neste behandling
med Eylea. Videre behandlingsplan blir satt opp for å
imøtekomme dine individuelle behov.
Husk at du bør snakke med legen eller sykepleieren
dersom du har spørsmål om behandlingen.
Snakk med legen før du avbryter behandlingen med Eylea.
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Har Eylea bivirkninger?
Som alle legemidler, både reseptpliktige og reseptfrie, kan
Eylea forårsake bivirkninger. Ikke alle som bruker Eylea vil
få bivirkninger.
Bivirkninger kan omfatte:
• Infeksjon inne i øyet: Øyesmerter eller økt ubehag.
Forverring av rødhet i øyet, følsomhet overfor lys, hevelse
og synsendringer som plutselig nedsatt syn eller tåkesyn.
• B
 lakking av linsen (katarakt): Skygger i synsfeltet,
mindre klare linjer og former eller dårligere fargesyn.
• Ø
 kt trykk i øyet: Halo (ringer) rundt lys. Rødt øye,
kvalme, oppkast og synsendringer.
• R
 ift eller løsning av ett av lagene i netthinnen:
Plutselige lysglimt, en plutselig forekomst eller økning i
antallet flytende flekker i synsfeltet, en gardinlignende
effekt i deler av synsfeltet og synsendringer.
Kontakt legen din umiddelbart dersom du opplever noen av
disse bivirkningene.

Audio-CD

For fullstendig liste over bivirkninger,
se pakningsvedlegget som er vedlagt pasientbrosjyren.
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