Vodič za bolesnike - liječenje lijekom OZURDEX®
(intravitrealni implantat s deksametazonom 0,7 mg)

Kako se trebam pripremiti za svoje liječenje?
Prije primjene lijeka OZURDEX® Vaš liječnik će Vam dati antibiotske kapi za oči koje
trebate koristiti tijekom 3 dana prije primjene lijeka. Liječenje tim kapima trebate nastaviti
dodatna 3 dana nakon liječenja lijekom OZURDEX®.
Što će moje liječenje uključivati?
Kako bi Vas pripremio za liječenje, Vaš liječnik će:
 očistiti Vaše oko kako bi se izbjegla infekcija te Vam može dati dodatne
antibiotske kapi za oči
 pokriti Vaše lice posebnim prekrivačem
 umrtviti Vaše oko anestetikom tako da nećete osjećati bol
 upotrijebiti instrument kako bi nježno Vaše oko držao otvorenim
Liječnik će zatim koristiti specijalno dizajniran aplikator kako bi ubrizgao lijek u Vaše oko,
kroz bijeli dio Vašeg oka. Tijekom ovog postupka možete čuti zvuk „klik“ te osjetiti slab
pritisak na oko.
Vaš će liječnik zatim provesti rutinske preglede oka kako bi potvrdio da je lijek uspješno
primijenjen.
Što će se dogoditi nakon mog liječenja?
Kao i svi lijekovi, OZURDEX® može uzrokovati nuspojave, iako se one neće javiti kod
svakoga. Detaljan popis mogućih nuspojava možete dobiti iz upute za bolesnike koja dolazi s
lijekom OZURDEX®. Molimo Vas da od liječnika ili medicinske sestre zatražite te upute.
Nakon injekcije, Vaš vid može biti zamućen otprilike jedan dan. Također, možda ćete vidjeti
lebdeće mrlje ili točkice u vidnom polju, što je normalno i trebalo bi nestati s vremenom.
Ukoliko ti simptomi ne prođu, ili se pogoršaju, obratite se svom liječniku.
Ako inače vozite ili upravljate strojevima, s time ne biste trebali nastaviti dok mutan vid u
potpunosti ne prođe.
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Odmah se obratite svom liječniku ako primijetite u bilo kojem trenutku neku od sljedećih
nuspojava:







pogoršanje vida nakon injekcije
zamućenje vida koje traje više od jednog dana nakon injekcije
bol ili osjećaj neugode u oku ili oko oka
crvenilo u oku koje se neprestano pogoršava
povećanje lebdećih mrlja ili točkica u vidnom polju
iscjedak iz oka

O svim sumnjama na nuspojave lijeka potrebno je obavijestiti svog liječnika ili ljekarnika,
odnosno drugog zdravstvenog radnika s kojim ste u stupili u kontakt. O sumnji na nuspojavu
možete izvijestiti Agenciju za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) putem
• on-line obrasca za prijavu sumnji na nuspojave dostupne na internetskim stranicama
www.halmed.hr
ili
• pisano putem obrasca za prijavu sumnje na nuspojavu za pacijenta/korisnika lijeka
dostupnog na internetskim stranicama www.halmed.hr. Nuspojavu može prijaviti korisnik
lijeka, roditelj, zakonski zastupnik ili skrbnik poštom na adresu Ksaverska cesta 4, 10000
Zagreb, telefaksom (01/4884-110) ili elektronskom poštom u Word formatu
(nuspojave@halmed.hr).

Telefonski broj za hitne slučajeve koji trebate nazvati ako imate bilo kakve teške nuspojave:
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