
 

 

 Informácie pre pacientov liečených liekom OZURDEX®  
 700 mikrogramov intravitreálny implantát v aplikátore. 

 
Ako budem pripravený na liečbu? 
 
Pred ošetrením liekom OZURDEX® vám lekár predpíše antibiotické očné kvapky, 
ktoré si budete kvapkať do očí denne počas 3 dní pred injekčnou aplikáciou lieku. 
Liečba týmito antibiotikami má pokračovať aj počas 3 dní po aplikácii implantátu 
OZURDEX®.  
 
  
 
Ako liečba prebieha?  
 
Pred vlastným ošetrením vám lekár:   

 Očistí oko tak, aby sa znížilo riziko infekcie. Zároveň vám môže aplikovať 
ďalšie antibiotické kvapky. 

 Prekryje tvár špeciálnym rúškom 
 Znecitlivie oko anestetikom, takže nebudete cítiť žiadnu bolesť 
 Použije nástroj, ktorý bude jemne držať oko otvorené. 

 
Lekár vám potom aplikuje injekciu do očného bielka. Počas aplikácie môžete počuť 
cvaknutie a mierny tlak v oku. 
 
 
Po aplikácii lieku urobí lekár niekoľko rutinných očných testov k overeniu, či bola 
aplikácia úspešná. Bezprostredne po aplikácii urobí kontrolu prekrvenia zrakového 
nervu a ďalším vyšetrením sa uistí, či došlo k úspešnému zavedeniu implantátu a 
zmeria vám tiež vnútroočný tlak. 
 
 
Čo sa môže stať po aplikácii  lieku OZURDEX®?  
 

Tak ako všetky lieky, aj OZURDEX® môže vyvolať  vedľajšie účinky, hoci sa 
neprejavia u každého pacienta.   
Možné vedľajšie účinky, ktoré môžu nastať po aplikácii, sú: 
zvýšený tlak v oku, zakalenie šošovky (šedý zákal), krvácanie na povrchu oka, 
vysoký tlak v oku, zakalenie zadnej časti šošovky, krvácanie do vnútra oka, 
zhoršenie zraku, problémy s jasným videním, odlúčenie rôsolovitej hmoty vo vnútri 
oka od svetlocitlivej vrstvy v zadnej časti oka (odlúčenie sklovca), pocit drobných 
bodov pred očami (vrátane sklovcových vločiek), pocit zahmleného videnia, zápal 
očného viečka, bolesť oka, videnie zábleskov svetla, opuch vrstvy nad bielou 
časťou oka, opuch povrchu oka a bolesť hlavy, závažný zápal v zadnej časti oka 
(obvykle z dôvodu vírusovej infekcie), závažná infekcia alebo zápal vo vnútri oka, 
glaukóm (ochorenie oka, kedy zvýšený tlak v oku, pokiaľ sa nelieči, vedie k 
poškodeniu očného nervu), odlúčenie svetlocitlivej vrstvy od zadnej časti oka 
(odlúčenie sietnice), poranenie svetlocitlivej vrstvy v zadnej časti oka (poranenie 
sietnice), pokles očného tlaku spojený s presakovaním rôsolovitej hmoty (sklovca) 
z vnútornej časti oka, zápal v prednej časti oka, zvýšená koncentrácia bielkovín a 
buniek v prednej časti oka spôsobená zápalom, neobvyklé pocity v oku, svrbenie 



 

 

očného viečka; začervenanie bielej časti oka, posunutí implantátu OZURDEX zo 
zadnej časti oka dopredu, ktoré spôsobuje rozmazané alebo zhoršené videnie a 
môže, ale nemusí spôsobovať opuch priehľadnej časti oka (rohovky), náhodné zlé 
umiestnenie implantátu OZURDEX, migréna. 
 

Jeden deň po aplikácii injekcie môže byť váš zrak rozmazaný a v zornom poli 
môžete vidieť vločky alebo body. Tento stav je normálny a mal by počas niekoľkých 
dní vymiznúť. Pokiaľ tieto príznaky pretrvávajú, obráťte sa na svojho lekára. Pokiaľ 
obvykle vediete motorové vozidlá alebo obsluhujete stroje, nemáte túto činnosť 
vykonávať dovtedy, pokým sa zrak znovu nevyjasní. 
 
 
 
Okamžite vyhľadajte lekára, pokiaľ sa u vás objavia nasledovné príznaky: 
 

 zhoršenie zraku po injekcii  
 rozmazané videnie, ktoré trvá viac ako jeden deň po injekcii 
 zvýšená bolesť v oku alebo výrazne nepríjemné pocity v oku 
 zhoršujúce sa začervenanie oka 
 krvácanie oka 
 výtok z oka 

 
 
Hlásenie vedľajších účinkov 
 
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo 
zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto 
písomnej informácii.  
Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom Štátneho ústavu pre kontrolu 
liečiv, Sekcia bezpečnosti liekov a klinického skúšania, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26, tel: 
+ 421 2 507 01 206, internetová stránka: http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov, email: 
neziaduce.ucinky@sukl.sk. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších 
informácií o bezpečnosti tohto lieku. 
 
 
Prečítajte si prosím tiež Písomnú informáciu pre používateľa, ktorá je 
súčasťou informačného balíčka pre pacienta. V prípade akýchkoľvek 
pochybností alebo otázok vzťahujúcich sa k liečbe sa obráťte na svojho lekára 
alebo lekárnika. 
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