
LUCENTIS® (ranibizumab) –  
För nedsatt syn på grund av makulaödem 
till följd av retinal venocklusion

Din guide till behandling med LUCENTIS
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Avsnitt  1 – Om LUCENTIS

Denna broschyr har tagits fram för att hjälpa dig att bättre 
förstå LUCENTIS, en behandling av synförlust förorsakad av 
makulaödem till följd av retinal venocklusion.

Vad är LUCENTIS? 

•  LUCENTIS tillhör en grupp behandlingar som kallas anti-VEGF-
behandlingar (VEGF = vaskulär endotelial tillväxtfaktor).

•  LUCENTIS förhindrar VEGF-A, en substans som kan påverka 
synen, från att orsaka ytterligare skada på ögat och kan även 
reparera en del av skadan som redan har skett. 

Hur ges LUCENTIS-behandlingen?
• LUCENTIS ges som en injektion i ögat.

   –  Det är normalt att oroa sig för sådana injektioner, men de 
flesta patienter säger att injektionen är smärtfri och den 
låter värre än vad fallet är.



Vad händer under mitt läkarbesök?

•  På behandlingsdagen kommer vårdpersonalen att se till att 
du känner dig avslappnad och bekväm.

•   Innan du får Lucentis informera läkaren om du har haft 
ögonsjukdomar eller genomgått ögonbehandlingar tidigare, 
eller om du har haft en stroke eller har upplevt övergående 
tecken på stroke (svaghet eller förlamning av lemmar eller 
ansikte, svårigheter att tala eller förstå). Läkaren tar hänsyn 
till dessa uppgifter när han eller hon bedömer om Lucentis 
utgör lämplig behandling för dig.

•  En läkare eller sköterska kommer att:

   –   täcka ditt ansikte och området runt ögat med en speciell duk,

   – rengöra ditt öga och huden runt ögat,

   – hålla ditt öga öppet så att du inte blinkar,

   – lokalbedöva ditt öga så att du inte känner smärta som  
 du kan få av injektionen.

•  Läkaren kommer sedan att ge injektionen i den vita delen av 
ditt öga. Du kan känna ett litet tryck vid injektionen.

•  Det är viktigt att tala om för din läkare om du:

   –  har en ögoninfektion,

   – har smärta eller rodnad i ögat,

   – har allergier.
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Avsnitt  1 – Om LUCENTIS

Vad händer efter att jag har fått min  
LUCENTIS-injektion? 

•   Din läkare kommer att utföra ögontester, bl.a. mäta trycket i 
ditt öga, för att försäkra sig om att behandlingen har gått bra 
samt att inga komplikationer har uppstått i samband med 
injektionsprocessen.

•   Det vita området i ögat, där injektionen gavs, kommer  
sannolikt att bli rött.

   –  Denna rodnad är normal och kommer att försvinna om några 
dagar.

   –  Kontakta din läkare om den inte försvinner eller om den 
förvärras.

•  Du kan se några prickar eller små partiklar i ditt synfält.

   –  Dessa prickar eller partiklar är normala och bör försvinna 
om några dagar.

   –  Kontakta din läkare om de inte försvinner eller om de  
förvärras.

•  Dina pupiller kommer att vidgas för injektionen, vilket kan 
göra det svårt för dig att se i några timmar efter behandlingen.

   –  Om du vanligtvis kör bil bör du inte köra förrän din syn har 
blivit normal igen.

•  Det är viktigt att vara uppmärksam på förändringar i ögats och 
kroppens tillstånd under veckan som följer efter injektionen.



•   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, 
men alla användare behöver inte få dem.

•  Biverkningarna i samband med administreringen av Lucentis 
beror antingen på själva läkemedlet eller på injektionsproceduren 
och påverkar främst ögat.

•  De allvarligaste biverkningarna beskrivs enligt följande: Vanliga 
allvarliga biverkningar (kan påverka upp till 1 av 10 personer): 
Avlossning eller bristning av skiktet i ögats bakre del (näthinne-
avlossning eller -ruptur), som leder till ljusblixtar i samband med 
prickar/fläckar vilket övergår till en övergående synförlust, eller 
grumling av linsen (katarakt). Mindre vanliga allvarliga biverk-
ningar (kan påverka upp till 1 av 100 personer): Blindhet, infektion 
i ögongloben (endoftalmit) med inflammation i ögats inre del.

•  Det är viktigt att identifiera och behandla en sådan infektion eller 
näthinneavlossning snarast möjligt. Tala omedelbart om för din 
läkare om du får sådana tecken som ögonsmärta eller ökat obe-
hag, förvärrad rodnad i ögat, dimmig eller försämrad syn, ökat 
antal små partiklar i synfältet eller ökad ljuskänslighet.

•   Hos vissa patienter kan trycket i ögat öka under en kort tid direkt 
efter injektionen. Det är inte säkert att du märker detta, därför kan 
läkaren kontrollera detta efter varje injektion.

•   Tilläggsinformation angående biverkningarna finner du i bipacks-
sedeln eller se www.laakeinfo.fi. Om du får biverkningar tala med 
din läkare. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna 
information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se de-
taljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till 
att öka informationen om detta läkemedels säkerhet.

Webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, 
Biverkningsregistret, PB 55, FI-00034 Fimea
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Avsnitt  1 – Om LUCENTIS

Hur väl fungerar LUCENTIS? 

•  Hos nästan alla patienter förhindras synen från att försämras 
med LUCENTIS, och för många förbättras synen.

•  Efter behandlingen lägger vissa patienter märke till en skill-
nad i synen redan efter en vecka.

   –  Du kan lägga märke till en förbättring direkt. Det är däre-
mot viktigt att du fortsätter med regelbunden behandling, 
eftersom du kan uppleva en ytterligare förbättring med 
fortsatt behandling.



Hur länge behöver jag fortsätta behand-
lingen med LUCENTIS? 

•   Behovet av behandling varierar från patient till patient. Du 
kommer att behöva kontinuerlig behandling med LUCENTIS 
beroende på hur din syn förändras.

•   Tala med din läkare om dina resultat och hur du upplever 
behandlingen.

•   Om din syn inte förbättras omedelbart är det viktigt att fort-
sätta besöka din ögonläkare.

   –  Bästa sättet att skydda din självständiga livsstil och din syn 
är att besöka din läkare regelbundet.

   –  Var noga med att diskutera dina alternativ med din läkare.

Eftersom din sjukdom kräver regelbunden 
uppföljning, gå alltid på de läkarbesök 
som har bokats in med din läkare.
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Avsnitt 2 – Nedsatt syn på grund av  
makulaödem till följd av retinal venocklusion

Makula

Näthinna

Vad är makulaödem till följd av retinal 
venocklusion? 

•  Retinal venocklusion är ett tillstånd där en blockering upp-
står i en ven (eller vener) i ögat. Det är en vanlig kärlsjukdom 
i näthinnan som kan leda till blindhet ifall tillståndet lämnas 
obehandlat.

•  Retinal venocklusion kan förorsaka förtjockning av makulan 
(gula fläcken), detta kallas även makulaödem. Makula är den 
del av näthinnan i den bakre delen av ögat som gör att du 
kan se skarpt.

National Eye Institute, National Institutes of Health



•  En av de bidragande faktorerna till makulaödem till följd 
av retinal venocklusion är en substans som kallas vaskulär 
endotelial tillväxtfaktor A (VEGF-A).

   –  Då blodflödet i ögat minskar på grund av retinal 
venocklusion, frigörs VEGF-A för att bilda nya blodkärl 
som kompensering.

   –  VEGF-A kan förorsaka läckage och förtjockning  
i näthinnans olika lager vilket skadar din syn.

(Makula)

Frisk näthinna Näthinna som påverkats  
av retinal venocklusion

Formationen av en tromb i 
de retinala venerna resulte-
rar i att VEGF-A frigörs vilket 
ökar permeabiliteten av blod-
kärlen vilket i sin tur leder till 
ackumulation av vätska.

•  Din synförlust på grund av makulaödem till följd av retinal 
venocklusion kanske redan har börjat påverka din förmåga 
att göra vardagliga saker som att läsa, handla och köra bil.

•  De flesta patienter behöver träffa sin läkare regelbundet för 
tester och behandling.
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Avsnitt 2 – Nedsatt syn på grund av  
makulaödem till följd av retinal venocklusion

Vad kan jag själv göra?

Följ regelbundet med hur din syn utvecklas.

   –  Var proaktiv och berätta för din läkare eller sköterska om  
du lägger märke till förändringar.

•  Att hantera förändringar i synen kan vara svårt – det är bra 
att be om hjälp.

   –  Tala med familj och vänner om din syn och berätta för dem 
om du har svårt att läsa, ta dig fram, ta läkemedel eller 
göra hushållsarbete.

   –  Om du inte har familj eller vänner som kan hjälpa dig, 
fråga om stödtjänster på vårdmottagningen.

Det finns 2 typer av 
retinal venocklusion: 
•  Blockering av den centrala 

venen på näthinnan

•  Blockering av grenvenen  
på näthinnan

   –   Blockering av grenvenen 
är 3 gånger mer vanlig än 
blockering av den centrala 
venen.

Riskfaktorer for  
retinal venocklusion 
inkluderar: 
•  Förhårdnader av artärer 

(ateroskleros)

• Diabetes

• Högt blodtryck (hypertoni)

•  Andra ögonsjukdomar såsom 
glaukom, makulaödem eller 
blödning i glaskroppen



• Lev ett sunt liv.
   –  Du bör äta en balanserad kost.
  >  Begränsa konsumtionen av fet mat samt mat som  

förorsakar högt kolesterol eftersom dessa kan förorsaka 
plackbildning samt göra dina blodkärl smalare. 

   – Träna/rör på dig regelbundet.
 >  Tillräckligt med fysisk aktivitet kan hjälpa dig att hålla 

idealisk vikt och hålla dina blodkärl i gott skick.
   – Om du röker, försök att sluta.
 >  Rökning kan skada blodkärlen och dina ögon.

•  Bygg in avslappningsstunder i din dagliga rutin.
   –  Stress kan höja på blodtrycket och öka risken för  

blodkärlssjukdomar.



Novartis Finland Oy, Skogsjungfrugränden 10, 02130 Esbo 
Tel. 010 6133 200, www.novartis.fi FI
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