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Vaš vodič za liječenje lijekom 
Lucentis (ranibizumab) za 
oštećenje vida uzrokovano 
neovaskularizacijom žilnice 
(CNV) nastalom kao posljedica 
patološke kratkovidnosti (PK)

HALMED Verzija 3, 12.10.2016.
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Svrha ove knjižice je pomoći Vam da 
bolje razumijete Lucentis, lijek koji 
se koristi za liječenje oštećenja vida 
uzrokovanog neovaskularizacijom žilnice 
nastalom kao posljedica patološke 
kratkovidnosti (PK).

LIJEČNIK VAM JE PROPISAO LIJEK Lucentis
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PRVI DIO – O LIJEKU Lucentis

ŠTO JE Lucentis?

• Lucentis pripada skupini lijekova koji se nazivaju lijekovima 
protiv čimbenika rasta vaskularnog endotela (VEGF)

• Lucentis sprečava VEGF-A ( tvar koja uzrokuje abnormalan 
rast krvnih žila) da uzrokuje daljnje oštećenje oka, a može 
čak i popraviti dio oštećenja do kojeg je već došlo

KAKO SE PRIMJENJUJE LIJEK Lucentis?

• Lucentis je injekcija koja se primjenjuje u oko
- Normalno je biti zabrinut oko takvih injekcija, ali injekcija je 

uglavnom bezbolna 



ŠTO ĆE SE DOGODITI KADA DOĐEM U 
ORDINACIJU?

• Na dan primjene lijeka osoblje će se pobrinuti da ste 
opušteni i da Vam je udobno 

• Prije nego što primite Lucentis trebate obavijestiti svog 
liječnika ako ste imali moždani udar ili osjetili prolazne 
znakove moždanog udara (slabost ili paraliza ekstremiteta ili 
lica, poteškoće u govoru ili razumijevanju) kako bi se moglo 
odlučiti je li ovo najprikladniji način liječenja za Vas

• Liječnik ili medicinska sestra će Vam
-	Pokriti	lice	i	područje	oko	oka	posebnim	prekrivačem	
-	Očistiti	oko	i	kožu	oko	njega
-	Držati	oko	otvorenim	da	ne	biste	trepnuli	pri	čemu	mogu	
koristiti	i	medicinski	instrument	kao	pomoć

-	Umrtviti	osjet	u	oku	anestetikom	kako	ne	biste	osjetili	bol

• Liječnik će Vam zatim dati injekciju u bjeloočnicu. Možda 
ćete osjetiti blagi pritisak od injekcije. 

• Obavezno obavijestiti liječnika ako
-	Osjećate	bilo	kakvu	bol	ili	imate	crvenilo	ili	iscjedak	u	oku
-	Mislite	da	biste	mogli	biti	alergični	na	Lucentis	ili	jod
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PRVI DIO – O LIJEKU Lucentis

ŠTO ĆE SE DOGODITI NAKON ŠTO PRIMIM 
INJEKCIJU LIJEKA Lucentis?

• Liječnik će obaviti pregled oka, što uključuje i mjerenje tlaka 
u oku, kako bi provjerio da je liječenje dobro prošlo i da 
nema nikakvih komplikacija povezanih s postupkom davanja 
injekcije

• Bijeli dio oka, gdje ste primili injekciju, vjerojatno će biti crven
- To je crvenilo normalno i nestat će za nekoliko dana 
-	Obratite	se	svom	liječniku	ako	crvenilo	ne	nestane	ili	ako	se	

pogorša

• Možda ćete imati neke točkice ili „plutajuće mutnine u 
vidnom polju“ 
-	Te	su	točkice	normalne	i	trebale	bi	nestati	za	nekoliko	dana
-	Obratite	se	svom	liječniku	ako	ne	nestanu	ili	ako	se	

pogoršaju 

• Zjenice će Vam biti raširene zbog injekcije, zbog čega biste 
mogli imati poteškoća s vidom nekoliko sati nakon liječenja
- Ne smijete voziti dok Vam se vid ne vrati u normalno stanje  
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PRVI DIO – O LIJEKU Lucentis

ŠTO ĆE SE DOGODITI NAKON ŠTO PRIMIM 
INJEKCIJU LIJEKA Lucentis?

• Važno je pratiti promjene u stanju Vašeg oka i tijela u tjednu 
nakon primanja injekcije 

• U rijetkim slučajevima injekcije u oko mogu uzrokovati 
infekcije 

• Obratite se svom liječniku čim prije ako osjetite bilo koji od 
sljedećih znakova i simptoma u oku: 
- bol, 
-	osjetljivost	na	svjetlost/suzenje,	
-	otečene	kapke	ili	druga	oteknuća,	
- pogoršanje crvenila, 
-	zamagljen,	iskrivljen	vid	ili	iznenadan	gubitak	vida,	
-	bljeskovi	svjetla,	
-	ako	vidite	mušice,	crne	točkice	ili	obojane	aure,	
-	ako	osjetite	sušenje	površine	oka.
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PRVI DIO – O LIJEKU Lucentis

KOLIKO ĆU DUGO MORATI NASTAVITI 
LIJEČENJE LIJEKOM Lucentis?

• Svaki je bolesnik drugačiji. Možda ćete trebati dodatne 
injekcije Lucentis-a, ovisno o tome kako ćete reagirati na 
liječenje 

• Razgovarajte s liječnikom o svojim rezultatima i osjećajima u 
vezi s liječenjem

• Ako Vam vid ne ostane jednak ili se odmah ne poboljša, 
važno je da nastavite dolaziti na preglede kod Vašeg liječnika 
za liječenje bolesti oka
-	Najbolji	način	da	zaštitite	svoj	neovisan	stil	života	i	svoj	vid	
jest	da	redovno	posjećujete	svog	liječnika	

-	Svakako	razgovarajte	s	Vašim	liječnikom	o	raznim	
mogućnostima	liječenja

Liječnik će kontrolirati stanje Vašeg oka, te će ovisno o tome 
kako reagirate na terapiju, odlučiti trebate li i kada nastaviti s 
liječenjem.
Uvijek dođite na svaki pregled koji Vam liječnik zakaže. 
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DRUGI DIO - OŠTEĆENJE VIDA UZROKOVANO CNV-om 
NASTALIM KAO POSLJEDICA PATOLOŠKE KRATKOVIDNOSTI

ŠTO JE CNV UZROKOVAN PATOLOŠKOM 
KRATKOVIDNOŠĆU I KAKO UTJEČE NA 
MOJ VID?

• Miopija (koja se još naziva i kratkovidnost) česta je bolest 
kod koje se svjetlost koja ulazi u oko usmjerava ispred 
mrežnice umjesto izravno na nju, pa zbog toga udaljeni 
predmeti izgledaju nejasno1

• Kratkovidnost se može razvrstati u dvije skupine, ovisno o 
težini:1 
-	kratkovidnost	niskog	do	umjerenog	stupnja	(jednostavna	
kratkovidnost)

-	kratkovidnost	visokog	stupnja	
• Oči s kratkovidnošću visokog stupnja postanu izduljene u 

usporedbi s normalnim očima.1-3 
Mnoga od njih imaju znakove strukturnog oštećenja 
gdje je tkivo u oku oslabilo, a to se naziva patološkom 
kratkovidnošću.2, 3

-	Invazivne	krvne	žile	koje	rastu	u	slojevima	tkiva	mrežnice	
proces	je	koji	se	naziva	neovaskularizacijom	žilnice.2	

• CNV uzrokovan patološkom kratkovidnošću čest je uzrok 
gubitka vida u bolesnika s patološkom kratkovidnošću te 
predstavlja ozbiljnu prijetnju vidu ako se ne liječi2, 3

Literatura: 1. Frederick DR. BMJ 2002;324:1195-99. 2. Soubrane G. Surv Ophthalmol 2008;53:121-38. 3. 
Yoshida T i dr. Ophthalmology 2003;110:1297-305.

Mrežnica

Makula
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PATOLOŠKA KRATKOVIDNOST

Zdrava mrežnica

Mrežnica s CNV-om nastalim kao posljedica 
patološke kratkovidnosti

VEGF-A uzrokuje da nove, slabe krvne žile rastu i da su 
propusne, pri čemu oštećuju makulu

Makula 



ŠTO JE CNV UZROKOVAN PATOLOŠKOM 
KRATKOVIDNOŠĆU I KAKO UTJEČE NA 
MOJ VID?

• Jedan od čimbenika koji doprinose CNV-u kod patološke 
kratkovidnosti tvar je koja se naziva VEGF-A1, 2

• VEGF-A može uzrokovati curenje i zadebljanje u slojevima 
mrežnice koje Vam može oštetiti vid2

• Moguće je da je oštećenje vida uzrokovano CNV-om 
nastalim kao posljedica patološke kratkovidnosti već počelo 
utjecati na Vašu sposobnost da obavljate svakodnevne 
aktivnosti poput čitanja, odlaska u kupnju i upravljanja 
vozilom

• Možda ćete trebati redovno odlaziti liječniku na pretrage 
nakon liječenja kako bi se mogao ocijeniti Vaš napredak i 
potreba za daljnjim liječenjem
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DRUGI DIO - OŠTEĆENJE VIDA UZROKOVANO CNV-om 
NASTALIM KAO POSLJEDICA PATOLOŠKE KRATKOVIDNOSTI

Literatura: 1. Soubrane G. Surv Ophthalmol 2008;53:121-138. 2. Ferrara N. Endocr Rev 2004;25:581-611.
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KAKO SE DIJAGNOSTICIRA CNV 
NASTAO KAO POSLJEDICA PATOLOŠKE 
KRATKOVIDNOSTI?

• Tehnika koja se naziva fluoresceinskom angiografijom, 
koja prikazuje krvne žile u pozadini oka, obično se koristi 
za postavljanje dijagnoze CNV-a nastalog kao posljedica 
patološke kratkovidnosti

• Za ovu pretragu liječnik će Vam raširiti zjenice kapima za oči

• Zatim će Vam u ruku biti ubrizgana žuta boja i napravit će se 
niz fotografija 

DRUGI DIO - OŠTEĆENJE VIDA UZROKOVANO CNV-om 
NASTALIM KAO POSLJEDICA PATOLOŠKE KRATKOVIDNOSTI



ŠTO MOGU OČEKIVATI NAKON LIJEČENJA 
Lucentis-om?

• Redovno pratite stanje svog vida
-	Kod	kuće	bilježite	sve	promjene	u	svom	vidu

 > Obavijestite svog liječnika ili medicinsku sestru ako    
 primijetite ikakve promjene

 > Liječenje će Vam pružiti mogućnost da smanjite daljnji   
 gubitak vida ili da poboljšate vid 

• Prihvaćanje promjena koje se događaju s Vašim vidom može 
biti teško i u redu je tražiti pomoć
-	Razgovarajte	s	obitelji	i	prijateljima	o	svom	vidu	i	recite	im	
ako	imate	poteškoća	u	čitanju,	kretanju,	uzimanju	lijekova	ili	
obavljanju	kućanskih	poslova

-	Ako	nemate	obitelj	ili	prijatelje	koji	mogu	pomoći,	upitajte	u	
ordinaciji	svog	liječnika	o	službama	za	pomoć

O svim sumnjama na nuspojave lijeka trebate 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 prijave nuspojava dostupne na internetskoj stranici www.halmed.hr

 ili

• pisano putem obrasca za prijavu nuspojave za pacijenta/korisnika  
 dostupnog na internetskoj stranici 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).

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku
nositelja odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet: 

Novartis Hrvatska d.o.o.

Tel. +385 1 6274 220

DRUGI DIO - OŠTEĆENJE VIDA UZROKOVANO CNV-om 
NASTALIM KAO POSLJEDICA PATOLOŠKE KRATKOVIDNOSTI


