
4. útgáfa

OZURDEX® upplýsingar fyrir sjúkling 

Leiðbeiningar fyrir sjúklinga um OZURDEX® meðferð 
(dexametasón til notkunar í glerhlaup 0,7 mg) 

Hvernig á ég að undirbúa mig fyrir meðferðina? 

Áður en þú færð meðferð mun læknirinn láta þig fá augndropa með sýklalyfi. Þú skalt 
nota þá í 3 daga fyrir meðferðina. Notkun augndropanna skal haldið áfram í 3 daga 
eftir meðferðina. 

Hvað fer fram í meðferðinni? 

Til þess að undirbúa þig fyrir meðferðina mun læknirinn; 

 Hreinsa augað til þess að forðast sýkingu og gæti einnig gefið þér augndropa
með sýklalyfi

 Hylja andlitið með sérstökum klút
 Deyfa augað með staðdeyfilyfi svo þú finnir ekki til
 Nota tæki til að halda auganu opnu

Læknirinn mun síðan nota sérstakt ísetningaráhald til þess að gefa inndælinguna í 
hvíta hluta augans. Þú gætir heyrt smell á meðan á aðgerðinni stendur og gætir 
einnig fundið fyrir léttum þrýstingi á augað. 

Að meðferðinni lokinni mun læknirinn framkvæma reglubundna augnskoðun til að 
staðfesta að lyfið hafi verið gefið rétt. 

Hvað gerist eftir meðferðina? 

Eins og við á um öll lyf getur OZURDEX valdið aukaverkunum, en það gerist þó ekki 
hjá öllum. Ítarlegan lista yfir hugsanlegar aukaverkanir má finna í fylgiseðlinum sem 
fylgir OZURDEX. Þú skalt biðja lækninn eða hjúkrunarfræðing um fylgiseðilinn. 

Eftir inndælinguna gæti sjónin verið óskýr í um það bil sólarhring. Þú gætir einnig séð 
augngrugg eða bletti sem er eðlilegt og ætti að hverfa með tímanum. Ef þessi 
einkenni hverfa ekki eða versna skaltu hafa samband við lækninn. 

Ef þú keyrir eða notar vélar að staðaldri skaltu hætta því þar til þokusýnin hefur 
lagast. 
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Hafðu strax samband við lækninn ef þú á einhverjum tímapunkti finnur fyrir 
einhverju af eftirtöldu; 

 Versnun sjónar eftir inndælingu
 Þokusýn sem endist lengur en sólarhring eftir inndælingu
 Verk eða óþægindum í eða í kringum augað
 Roða í auganu sem versnar
 Auknu augngruggi eða blettum í sjón
 Útferð úr auga

Þetta er neyðarnúmer sem skal hringja í ef að þú finnur fyrir alvarlegum aukaverkunum: 
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