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BETEGTÁJÉKOZTATÓ
az intravitreális injekciót adását követő teendőkről
Tisztelt Betegünk!
A mai napon a szem belsejébe injekciót kapott. Az injekció beadását követően mindennapi normál életét
élheti: háztartást vezethet, dolgozhat, televíziót nézhet.
A következő napokban az alábbiakra kell figyelnie:
Az intravitreális injekció beadását követő három napon keresztül ne dörzsölje szemét, ne menjen
uszodába.
A beavatkozást követő első napon:
 Az injekció beadása előtt alkalmazott fertőtlenítő szer izgathatja szemét. A szem ezért átmenetileg
bevörösödhet, szúrásérzése lehet. A fertőtlenítő kezelést igénylő valódi allergiás reakciót rendkívül
ritkán vált ki. A panaszok a legtöbb esetben egy-két napon belül önmaguktól megszűnnek.
 Az injekció beadását követően előfordulhat, hogy szeme előtt úszkáló homályok jelennek meg. Ezt a
gyógyszer cseppjei okozzák. Hasonlóan a szemvörösséghez, ezek a panaszok is néhány napon belül
kezelés nélkül elmúlnak.
 Előfordulhat, hogy a szúrás helye körül kis kötőhártyavérzés alakul ki. Ezt Ön a szemrés területében
észlelhető körülírt, fájdalmatlan vörösség formájában észlelheti. Bár az elváltozás első pillanatra
ijesztőnek látszik, valójában egy veszélytelen, egy-két hét alatt spontán felszívódó elváltozásról van
szó.
A beavatkozást követő első 10 napban:
Az injekció beadását követően kialakuló fertőzés kockázata meglehetősen kicsi, mintegy 2 ezrelék. Ha
azonban ez a szövődmény mégis fellép, az azonnali, erélyes kezelést igényel. Fontos ezért, hogy ha az
alábbi tüneteket érzékeli, mihamarabb jelentkezzen osztályunkon:
 Látásromlás: A fertőzés korábbi látáspanaszain túl további, fokozódó látásromlást okoz. Az éleslátás
helyének megbetegedésével ellentétben azonban a látás romlása nem csupán a centrális látást
károsítja, hanem a látótér egészét érinti.
 Vörösség: Amennyiben fertőzés alakul ki, a szem vörössége nem csupán a szúrás helyén észlelhető,
hanem a szem egésze erősen bevörösödik.
 Fájdalom: A fertőzéses szövődmény következtében a szem fájdalmassá válik. A beavatkozást követő
szúró érzéssel ellentétben azonban ez egy fokozatosan erősödő tompa fájdalom.
Amennyiben a fenti panaszok bármelyikét észleli, kérjük, azonnal telefonáljon osztályunkra. Mondja el,
hogy pontosan mikor történt a beavatkozás, és ki adta be az injekciót. Ügyeletes orvosunk rövid időn
belül visszahívja, és megbeszélik a további teendőket.
Éjjel-nappal hívható telefonszámunk: ………………………………………………………………….....
A legközelebbi kontrollvizsgálat időpontja: ………………………………………………………………
Kezelőorvosa: ……………………………………………………………………………………………..
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