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ANVISNINGAR FÖR HEMVÅRD
EFTER LÄKEMEDELSINJEKTION I ÖGAT
För er har påbörjats behandling med läkemedelsinjektioner i ögats glaskropp. Vid våt åldersrelaterad
makuladegeneration bildas det nya, svaga, onormala blodkärl under mitten av näthinnan dvs. makulan. Ur de
här onormala blodkärlen läcker det ut vätska och blod under näthinnan eller dess olika skikt, vilket gör att
sinnesceller förstörs och den centrala synförmågan försvagas.
Målet med den påbörjade tillväxtfaktorhämmande injektionsbehandlingen är att förhindra svaga blodkärl från
att växa och läcka. Med injektionsbehandlingarna strävar man efter att förhindra att sjukdomen framskrider
och att därmed stoppa försämringen av synen.
Likadana injektionsbehandlingar används också bl.a. vid diabetisk retinopati, blockeringar i blodkärl och vid
behandling av blodkärlsbildning i näthinnan. Då strävar man efter att med injektioner minska svullnad i
näthinnan och/eller att förhindra att nya blodkärl utvecklas.
Som läkemedel används i regel bevacizumab (Avastin®). Det har i flera år använts framgångsrikt runt om i
världen vid injektioner i ögat, och det finns tillförlitlig information om dess effektivitet och säkerhet. Vid behov
kan ni diskutera användningen av läkemedlet med den behandlande läkaren.
Injektionerna ges i ögonklinikens ingreppsrum med 4-12 veckors mellanrum beroende på situationen i ögat.
Efter ingreppet kan det ske blödning vid injektionsstället.
I det behandlade ögat kan det förekomma en känsla av skräp och i synfältet kan det synas fjun som orsakats
av läkemedlet. Känslan av skräp kan ni behandla med fuktande ögondroppar som inte innehåller
konserveringsmedel.
Ni kan läsa och titta på TV osv. utan begränsningar samt använda era gamla glasögon. Undvik att röra vid och
att gnida er i ögat under injektionsdagen. Undvik i tre dagar att bada bastu och simma.
Efter ingreppet får ni ny tid för injektion eller kontroll på polikliniken för ögonsjukdomar.
Om ni har smärtor i det öga som behandlats, om ögat blir rödare eller om synen fördunklas, kontakta
POLIKLINIKEN FÖR ÖGONSJUKDOMAR
Vardagar under telefontiderna mån-fre 9-11 och 12:30-13:30 (06) 826 4266 och
under övriga tider jourhjälpstjänsten 116 117.
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