
TITLE CAPS 18PT

3

Vaš vodič za liječenje lijekom 
Lucentis (ranibizumab) za 
poremećaj vida uzrokovan 
makularnim edemom 
nastalim kao posljedica 
začepljenja vene u pozadini 
mrežnice (RVO)
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Svrha ove knjižice je pomoći Vam da 
bolje razumijete Lucentis, lijek koji se 
koristi za liječenje poremećaja vida 
uzrokovanog makularnim edemom 
nastalim kao posljedica začepljenja vene 
u pozadini mrežnice (RVO).

PRVI DIO – O LIJEKU 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 sprječava VEGF-A, tvar koja može utjecati na vid, 
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	većina	
bolesnika	kaže	da	je	injekcija	bezbolna	i	da	zvuči	gore	nego	
što	doista	jest
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PRVI DIO – O LIJEKU Lucentis

ŠTO ĆE SE DOGODITI KADA DOĐEM U 
ORDINACIJU?

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

• Liječnik ili medicinska sestra će Vam
-	Pokriti	lice	i	područje	oko	oka	posebnim	prekrivačem
-	Očistiti	oko	i	kožu	oko	njega
-	Držati	oko	otvorenim	kako	ne	biste	trepnuli
-	Umrtviti	osjećaj	u	oku	anestetikom	kako	ne	biste	osjetili	bol

• Liječnik će Vam zatim primijeniti injekciju u bjeloočnicu. 
Možda ćete osjetiti blagi pritisak s injekcijom.

• Obavezno obavijestite liječnika ako
- Imate infekciju oka
- Imate bilo kakvu bol ili crvenilo u oku
-	Mislite	da	biste	mogli	biti	alergični	na	Lucentis	ili	jod



5

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

• 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	ne	nestane	ili	ako	se	
pogorša

• Možda ćete vidjeti 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 za injekciju, a zbog toga biste 
mogli imali poteškoća s vidom nekoliko sati nakon terapije
-	Ako	ste	vozač,	ne	smijete	voziti	dok	Vam	se	vid	ne	vrati	u	

normalno stanje
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ŠTO ĆE SE DOGODITI NAKON ŠTO PRIMIM 
INJEKCIJU LIJEKA Lucentis? (NASTAVAK)

• Važno je pratiti promjene u stanju Vašeg oka i tijela u tjednu 
nakon 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 ili osjetite sušenje površine oka

• Također, čim prije se obratite svom liječniku ako primijetite 
bilo koji od ovih ostalih znakova i simptoma: iznenadnu 
bol ili oticanje u mišićima, glavobolju, omaglicu, kratkoću 
daha, kašalj, mučninu, povraćanje, znojenje, svrbež, kožni 
osip, oticanje usana ili lica, povremeno šepanje, vrućinu/
osjetljivost nožnih listova, umrtvljenost i bol kože, ruku ili 
nogu, krvarenje iz nosa, krv u mokraći, podljeve, nejasan 
govor,  slabost ili paralizu mišića (osobito s jedne strane)

PRVI DIO – O LIJEKU Lucentis
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KOLIKO ĆU DUGO TREBATI NASTAVITI 
LIJEČENJE LIJEKOM Lucentis?

• Svaki je bolesnik drugačiji. Trebat ćete kontinuirano liječenje 
lijekom Lucentis ovisno o tome kako se mijenja Vaš vid.

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

• Ako Vam se vid ne poboljša odmah, 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	
je	da	redovno	posjećujete	svog	liječnika

-	Svakako	razgovarajte	s	Vašim	liječnikom	o	raznim	
mogućnostima	liječenja

Liječnik će kontrolirati stanje Vašeg oka, te ovisno o tome 
kako reagirate na terapiju, odlučiti trebate li i kada nastaviti s 
liječenjem.
Uvijek dođite na svaki pregled koji Vam liječnik zakaže.

PRVI DIO – O LIJEKU Lucentis
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ŠTO JE RVO I KAKO UTJEČE NA MOJ VID?

• RVO je začepljenje vene (ili vena) u Vašem oku. To je čest 
vaskularni poremećaj koji bi mogao dovesti do sljepoće ako 
se ne liječi

• RVO može uzrokovati oticanje makule, dijela mrežnice u 
stražnjem dijelu oka koji Vam omogućuje oštrinu u središtu 
vidnog polja; to se naziva makularnim edemom

Mrežnica

Makula

• Čimbenici rizika za RVO uključuju: 
-	Otvrdnuće	arterija	(aterosklerozu)
-	Šećernu	bolest	
-	Visoki	krvni	tlak	(hipertenziju)
-	Druge	bolesti	oka	kao	što	su	glaukom,	makularni	edem	ili	

krvarenje u staklovini
Budući da se rizik od tih poremećaja povećava s dobi, RVO 
najčešće pogađa starije ljude.

• Postoje dvije vrste RVO-a: 
-	Začepljenje	centralne	retinalne	vene
-	Začepljenje	na	ogranku	retinalne	vene

 >Začepljenje	ogranka	retinalne	vene	tri	je	puta	učestalije	od	
začepljenja	centralne	retinalne	vene
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DRUGI DIO – POREMEĆAJ VIDA UZROKOVAN MAKU-
LARNIM EDEMOM NASTALIM KAO POSLJEDICA RVO-a

Zdrava mrežnica 

Mrežnica zahvaćena RVO-om

Stvaranje ugruška u retinalnim venama rezultira 
oslobađanjem VEGF-A koji povećava propusnost žila, 

što dovodi do nakupljanja tekućine  

ŠTO JE RVO I KAKO UTJEČE NA MOJ VID? 
(NASTAVAK)

• Jedan od čimbenika koji doprinose makularnom edemu 
nastalom kao posljedica RVO-a je tvar koja se naziva 
čimbenikom rasta vaskularnog endotela A (VEGF-A) 
-	Kada	RVO	smanji	protok	krvi	u	oku,	oslobađa	se	VEGF-A	
kako	bi	se	izgradile	nove	žile	koje	će	to	nadoknaditi	

-	VEGF-A	može	uzrokovati	curenje	i	zadebljanje	slojeva	
mrežnice	koje	oštećuje	Vaš	vid

• Moguće	je	da	je	oštećenje	vida	uzrokovano	makularnim	
edemom	nastalim	kao	posljedica	RVO-a	već	počelo	utjecati	
na	Vašu	sposobnost	obavljanja	svakodnevnih	aktivnosti	
poput	čitanja,	odlaska	u	kupnju	i	upravljanja	vozilom

• Većina	bolesnika	trebat	će	redovito	odlaziti	liječniku	na	
pretrage	i	liječenje

Makula 
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ŠTO MOGU OČEKIVATI NAKON TERAPIJE 
LIJEKOM Lucentis?

• Nakon liječenja lijekom Lucentis, za gotovo sve bolesnike, 
vid u najmanju ruku ostaje isti, a za mnoge se poboljšava

• Nakon liječenja neki bolesnici primijete razliku u vidu već 
nakon tjedan dana
-	Možda	nećete	odmah	primijetiti	poboljšanje,	ali	važno	je	
da	nastavite	s	redovitim	liječenjem	zato	što	ćete	primijetiti	
poboljšanje	uz	nastavak	liječenja

• S lijekom Lucentis ćete vjerojatno otkriti da možete obavljati 
svakodnevne aktivnosti koje su Vam predstavljale poteškoće 
otkad Vam je dijagnosticirano oštećenje vida uzrokovano 
makularnim edemom nastalim kao posljedica RVO-a, kao što 
su čitanje, odlazak u kupnju i upravljanje vozilom

DRUGI DIO – POREMEĆAJ VIDA UZROKOVAN MAKU-
LARNIM EDEMOM NASTALIM KAO POSLJEDICA RVO-a
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ŠTO MOGU UČINITI DA DOPRINESEM 
LIJEČENJU POREMEĆAJA SVOG VIDA 
UZROKOVANOG MAKULARNIM EDEMOM 
NASTALIM KAO POSLJEDICA RVO-a?

• Redovno pratite svoj vid
-	Kod	kuće	bilježite	sve	promjene	u	svom	vidu

 >Budite	proaktivni	i	recite	svom	liječniku	ili	medicinskoj	sestri	
ako	primijetite	bilo	kakve	promjene	-	što	prije	počnete	liječiti	
RVO	to	bolje

• Prihvaćanje promjena u vidu može biti teško – u redu je 
tražiti pomoć
-	Razgovarajte	sa	svojom	obitelji	i	prijateljima	o	svom	vidu	i	
recite	im	ako	imate	poteškoća	u	čitanju,	kretanju,	uzimanju	
lijeka	ili	obavljanju	kućanskih	poslova

-	Ako	nemate	obitelj	ili	prijatelje	koji	mogu	pomoći,	pitajte	u	
ordinaciji	svog	liječnika	o	uslugama	pomoći

• Živite zdravo
-	Jedite	uravnoteženu	prehranu

 >Ograničavanje	unosa	masne	hrane	i	hrane	bogate		 	 	
	kolesterolom	može	Vam	pomoći	da	izbjegnete	nakupljanje		
	plaka	koji	bi	Vam	mogao	suziti	krvne	žile	

-	Redovito	se	bavite	fizičkom	aktivnošću
 >Dostatna	fizička	aktivnost	može	Vam	pomoći	da	održavate		
	idealnu	težinu	i	držite	svoj	vaskularni	sustav	(sustav	krvnih		
	žila)	u	dobroj	formi

- Ako pušite, pokušajte prestati
 >Pušenje	može	oštetiti	krvne	žile	i	naškoditi	Vašim	očima

• Uklopite vrijeme za opuštanje u svoju svakodnevnu rutinu
-	Stres	može	povećati	krvni	tlak	i	rizik	od	vaskularnih	bolesti

DRUGI DIO – POREMEĆAJ VIDA UZROKOVAN MAKU-
LARNIM EDEMOM NASTALIM KAO POSLJEDICA RVO-a



	 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


