Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta.

Oppaasi Beovu® -hoitoon
(brolusitsumabi)
Mikä on neovaskulaarinen (kostea) silmänpohjan
ikärappeuma (AMD)?

Silmänpohjan ikärappeuman kosteasta muodosta on kyse,
kun silmän makulan alle muodostuu ja kasvaa poikkeavia
verisuonia. Silmän takaosassa sijaitseva makula on silmän
tarkan näkemisen alue. Poikkeavista verisuonista voi
tihkua nestettä tai verta silmään, mikä voi häiritä makulan
toimintaa ja johtaa näkökyvyn heikkenemiseen.

Miksi minulle on määrätty Beovu-valmistetta?

• Lääkäri tekee Beovu-pistoksen jälkeen muutamia
silmiin liittyviä kokeita. Hän voi esimerkiksi mitata
silmänpaineen tai arvioida näköhermon kuntoa.
• Silmän lasiaiseen pistoksena annettavan hoidon, kuten
Beovu-hoidon, jälkeen voi toisinaan ilmaantua seuraavia
haittavaikutuksia:
- harvinainen mutta vakava tulehdus silmässä
(endoftalmiitti)
- vähemmän vakava silmänsisäinen tulehdus
- immuunireaktio (immunogeenisuus)
- silmänpaineen tilapäinen nousu on yleistä, mutta
siihen ei yleensä liity oireita.
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Silmässä verisuonten kasvua aiheuttaa verisuonten
endoteelinen kasvutekijä A -niminen aine eli VEGF-A.
Beovu kiinnittyy VEGF-A:han ja estää sitä toimimasta sekä
vähentää poikkeavien verisuonten kasvua silmänpohjan
ikärappeuman kosteassa muodossa. Tämä puolestaan
vähentää nesteen tai veren tihkumista silmään.
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Beovun sisältämä vaikuttava aine brolusitsumabi kuuluu
uudissuonittumisen estoon käytettävien lääkkeiden
ryhmään. Lääkäri hoitaa aikuisten silmänpohjan
ikärappeuman kosteaa muotoa antamalla Beovu-valmistetta
pistoksena silmän lasiaiseen.

Hoidon jälkeen (jatkuu)

• Verkkokalvon irtauma (melko harvinainen haittavaikutus)
tai repeämä (yleinen haittavaikutus) ovat mahdollisia.
• Käänny välittömästi lääkärin puoleen, jos sinulla ilmenee
jokin seuraavista oireista:
- näön äkillinen heikkeneminen tai muutos, kuten
näkökenttään ilmaantuvat pienet hiukkaset
- silmän kipu, punoitus tai epämukava tunne
- valonvälähdykset.

Mitä voin tehdä hoitoni jälkeen?

• Pistoksen jälkeen näkökykysi saattaa heikentyä
tilapäisesti (esim. sumentua). Älä aja tai käytä koneita
ennen kuin nämä haittavaikutukset ovat hävinneet.
• Ilmoita lääkärille tai hoitajille, jos huomaat muutoksia
näkökyvyssäsi.
• On tärkeää, että noudatat lääkärin suosittelemaa
seurantakäyntien aikataulua.

Osoite:
Sähköposti:

QR-koodista avautuu
tämän Beovupotilasoppaan
audioselostus.

Voit ilmoittaa haittavaikutuksista:
Fimeaan:
www.fimea.fi
Osoite: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea,
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 Fimea
tai
Myyntiluvan haltijalle:
www.novartis.fi
Osoite: Novartis Finland Oy, Metsänneidonkuja 10, 02130 Espoo, puh. 010 6133 200,
https://www.report.novartis.com
Novartis Lääkeinformaatiopalvelu
puh. 010 6133 210, novartis.laakeinformaatio@novartis.com

Novartis Finland Oy | Metsänneidonkuja 10 | 02130 Espoo | Puh. 010 6133 200 | www.novartis.fi

v2.0

Puhelin:

© 2020 Novartis 1/20 GLOPH/BRO/0222(1)

Yhteyshenkilö:

FI2003207463 Osa riskinhallintasuunnitelmaa v 2.0
Fimean hyväksymispäivämäärä 4.3.2020

Silmäklinikkasi yhteystiedot:

