OFTA, Centrum mikrochirurgie oka, Sokolovská 82, 323 00 Plzeň

Informovaný souhlas s intravitreální aplikací
(injekce léku do sklivce)
Vážená paní, vážený pane,
Váš ošetřující oční lékař Vám na základě vyšetření doporučil injekční aplikaci léku Avastin do sklivce.
K provedení tohoto zákroku je zapotřebí Váš souhlas. Pro usnadnění rozhodnutí Vám podáváme následující
informace.

Důvod provedení výkonu
Avastin (účinná látka bevacizumab) patří do skupiny léčiv, které inhibují (omezují) tvorbu novotvořených cév ve
tkáních a omezením prosakování plazmy z těchto cév působí dále proti otokům a krvácením z novotvořených
cév ve tkáních, tzv. antiVEGF preparáty. Těchto vlastností se využívá i v léčbě řady očních onemocnění,
zejména věkem podmíněné degenerace makuly (místa nejostřejšího vidění na sítnici), proliferativní diabetické
retinopatie, diabetického makulárního edému, edému po uzávěrech sítnicových cév a dalších proliferativních
vitreoretinopatií. Aby mohlo léčivo účinně působit na tkáně oka a neohrozilo organismus jako celek, je třeba jej
aplikovat do nitra oka – nejčastěji do sklivcové dutiny - injekcí.

Možnosti léčby/řešení zdravotního problému

Věkem podmíněná degenerace makuly je velmi komplexní proces, kdy zejména vinou stárnutí a kvůli
vrozeně dannému konci životnosti sítnice dochází k degeneraci (anatomické i funkční) makuly – místa
nejostřejšího vidění na sítnici. Neléčená většinou nevede k úplné ztrátě zraku, nicméně dříve či později
dochází ke progresivní ztrátě schopnosti rozpoznat nejprve drobné předměty, zejména na blízko, postiženo
je zejména čtení. Takzvaná exsudativní (vlhká) forma degeneracese se vyznačuje rychlejším postupem
zhoršování vidění. Proces nelze vyléčit, v současné době lze zpomalit či někdy i přechodně zlepšit
intravitreální injekcí antiVEGF léčiv. Z této skupiny léčiv je v České republice t.č. registrován ranibizumab
(Lucentis), aflibercept (Eylea) a pegaptanib sodný (Macugen), které jsou celé či z velké části hrazené z
prostředků veřejného zdravotního pojištění. V zahraničí i v tuzemsku se v léčbě věkem podmíněné makulární
degenerace široce používá i bevacizumab (Avastin), v České republice není registrován pro použití v
očním lékařství, jeho podávání probíhá v tzv. off label režimu, které není hrazeno z prostředků veřejného
zdravotnictví.
Otok (edém) místa nejostřejšího vidění na sítnici (makuly) způsobení postižením sítnice při diabetu či
uzávěrem sítnicové žíly se léčí laserovým ošetřením, v některých přesně vymezených indikacích i antiVEGF
preparátem. V České republice je registrován pro tuto indikaci ranibizumab (Lucentis) a aflibercept (Eylea),
tam, kde není dostupný, se používá bevacizumab, v ČR v off label režimu.
Terminální stadium proliferativní diabetické retinopatie, které se vyznačuje masivní novotvorbou
patologických cév na očním pozadí, ve sklivci a duhovce, může být doprovázené vysokým nitroočním tlakem
a neléčené vede vždy ke slepotě oka, je možné zejména před následným chirurgickým zákrokem ovlivnit
intravitreální aplikací antiVEGF preparátu V České republice není pro tuto indikaci registrován žádný,
v zahraničí je nejčastěji používán bevacizumab (Avastin).

Příprava k výkonu
Před zahájením terapie antiVEGF preparáty je třeba absolvovat vyšetření u praktického lékaře, které odhalí
závažné změny zdravotního stavu, které by znemožnily zahájení takové léčby. Před každou následující
aplikací je nutno potvrdit, že od poslední aplikace nedošlo k závažné změně zdravotního stavu. Léky
„na ředění“ krve není třeba vysazovat, pokud užíváte Warfarin, hodnota INR by neměla přesáhnout 2,5 -3.
Tři dny před aplikací je třeba kapat antibiotické kapky do oka.
Pokud jste alergická/ý na jakékoliv léčivo či léčivou látku, je třeba tuto skutečnost včas hlásit ošetřujícímu
personálu.

Postup při výkonu
Výkon probíhá v místním znecitlivění po aplikaci znecitlivujích a desinfekčních kapek. Na operačním sále je
okolí oka ošetřeno antiseptickým roztokem, oko je naposledy vypláchnuto několika kapkami antiseptického
přípravku. Po rozevření víček je provedena vlastní injekce do sklivce v místě bělimy cca 4 mm od okraje
rohovky v dolním zevním segmentu oka. Vlastní zákrok je prakticky nebolestivý, někdy je doprovázen pocitem
štípnutí či tlaku, trvá několik sekund.
Neprodleně po výkonu je oko převázáno s antibiotickou mastí, převaz je ponechán do kontroly následující den.
Pokud lékař nerozhodne jinak, je nutná kontrola následující den u očního lékaře.

Rizika a možné komplikace výkonu
Intravitreální aplikace léčiva je bezpečný postup, vzácně se však mohou vyskytnout závažné místní i celkové
komplikace. Mezi nejzávažnější místní komplikace patří zánět nitroočních tkání (promile), odchlípení sítnice,
krvácení do sklivce či do sítnice (jednotky procent), méně závažné je zvýšení nitroočního tlaku, mezi
banální komplikace patří krvácení pod spojivku v místě vpichu. Mezi celková rizika patří zvýšený výskyt
tromboembolických onemocnění po aplikaci (jednotky procent), přechodně zhoršené hojení ran. Pokud
byste zaznamenal/a jakékoliv neobvyklé příznaky během následujících 2-10 dnů, zejména bolest oka,
světloplachost, zhoršené vidění, je třeba neprodleně kontaktovat očního lékaře, číslo mobilního telefonu je
uvedeno v záhlaví lékařské zprávy.

Chování po výkonu, možná omezení
Po zákroku budete propuštěn/a do ambulantní péče. Vašeho očního lékaře navštívíte následující den
po operaci (pokud nebude předem dohodnuto jinak), další léčba probíhá zpravidla dle jeho doporučení.
Budete aplikovat oční kapky anebo masti, které Vám budou předepsány při propuštění, podle doporučení
na lékařské zprávě či podle doporučení Vašeho očního lékaře.
V případě náhlého poklesu vidění, zčervenání a/nebo bolestivosti operovaného oka neprodleně
vyhledáte odbornou lékařskou oční pomoc (mimo pracovní dobu se dostavíte na oční pohotovost,
nejčastěji dostupnou v nemocnicích s očními lůžkovými zařízeními).
Doba hojení a eventuální pracovní neschopnosti závisí na základním onemocnění a rozhodnutí ošetřujícího
lékaře. Při propuštění obdržíte s propouštěcí zprávou i písemnou informaci s doporučeními týkajícími se
pooperačního období. Po dobu šesti týdnů je nevhodné se pohybovat v prašných prostorách a v prostorách
s rizikem infekce (stáje, živočišná výroba, čističky odpadních vod apod.). Nadměrnou fyzickou námahu je
vhodné omezit po dobu 6 týdnů od operace nebo podle doporučení ošetřujícího očního lékaře.
Činnosti, u kterých mohou nedostatečné zrakové funkce ovlivňovat bezpečnost práce nebo ohrožovat pacienta
a jiné osoby (řízení vozidla, práce na obráběcích strojích, práce ve výškách apod.), je možné vykonávat až
po závěrečném vyšetření zraku a s používáním případné korekce předepsané Vaším očním lékařem.

Prohlášení
Byl/a jsem podrobně seznámen/a u plánovaného zdravotního výkonu se všemi alternativami léčby, s jejich
výhodami a riziky a měl/a jsem možnost si jednu z alternativ zvolit (pokud výkon nepodléhá zvláštním právním
předpisům).
Byl/a jsem seznámen/a s možnými omezeními v obvyklém způsobu života a v pracovní neschopnosti
po výkonu, s možnými očekávanými změnami zdravotního stavu a zdravotní způsobilosti.
Byl/a jsem seznámen/a s léčebným režimem, vhodnými preventivními opatřeními a s možnými kontrolními
zdravotními výkony.
Prohlašuji, že jsem mohl/a klást doplňující otázky, na které mi bylo řádně odpovězeno, a že jsem informacím
a poučení plně porozuměl/a, a souhlasím s navrhovaným postupem.
V případě výskytu neočekávaných komplikací vyžadujících neodkladné provedení dalších zákroků nutných
k záchraně života nebo zdraví souhlasím s jejich provedením.
Souhlasím s provedením zákroku na oku pravém / oku levém.
Připomínky:
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