
 

 تزریق آواستین 

 بخش جراحی 

 0011تاریخ بازنگری: —واحد آموزش سالمت

 مراقبتهای بعد از تزریق آواستین

  دو ساعت بعد از تزریق، پانسمان چشم باز شود و بالفاصله

ساعت یک قطره )فقه   4ریختن قطره شروع گردیده و هر 

 روز بعد ادام  یابد. 5در زمان بیداری( تا 

  بعد از تزریق در صورت درد میتوان از داروهای ضهد درد

 استفاده نمود.  ...مانند استامینوفون یا ژلوفن و 

 در صورت افزایش درد، قرمزی جدید چشم و یها اهاههش

بینایی)نسبت ب  قبل از تزریق( فورا به  نهزدیهک تهریهن 

 متخصص چشم و یا اورژانس مراجع  نمایید.

6  ساعت بعد از تزریق بیمار میتواند شسهتهشهوی صهورت

انجام دهد و منعی جهت وضو گرفتن و استحهمهام وجهود 

شم ندارد.   خل چ به دا ولی حتی االمکان از ورود آب 

 .جلوگیری شود

 اثر داروی تزریق شده بالفاصل  ظاهر نمی شود؛ بنابراین در

صورت عدم افزایش بینایی بالفاصل  بعد از تزریق، نیاز به  

 .مراجع  نمی باشد

.محدودیت غذایی و فعالیتی خاصی وجود ندارد 

 نیازی ب  قطع آسپرین و یا سایر داروها، قبهل و بهعهد از

 .تزریق نمی باشد

   قطره آنتی بیوتیک و اورتون تجویز شده را طهبهق نه هر

  پزشکتان مصرف انید.

 تزریق آواستین از مالیدن چشم های خهود خهودداری  بعد از

هنگام پاک اردن اشک ریزش ب  آرامی اطراف چشم   انید و

  های خود را پاک انید

 .تا روز بعد ا  ب  پزشکتان مراجع  میکنید،استحمام نکنید  

هفت  بیمار معاینه  مهی  6الی  4روز بعد از تزریق و سپس هر  

شود و در صورت صالحدید تزریق مجدد تکرار می شود بعهد از 

و   قهرمهزی چشهم ، اشک ریهزش تزریق بیمار عوارضی مانند

 سوزش چشم را تجرب  می اند.

اما در صورت بروز عالئمی مانند درد شدید ، تهوهو، ، 

دیدن سایه در میدان بینایی در اسر، وقت بهه چشهم 

  .پزشک مراجعه کنید

برای معاینات بعدی حتما مجددا در زمان معین ب  پزشک مراجعه   

 .شود 

 

 رتباط با ما و پاسخگویی ب  سواالت : ا

53873275-150 

 دسترسی به سایت بیمارستان و استفاده از مطالب آموزشی: 

WWW.BOHLOOL.GMU.AC.IR 

 آموزش سالمت 
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آواستین یکی از دارو هایی ا  ب  شکل تزریق داخل چشمی در 

چند سال اخیر استفاده می شود. این دارو ب  چشم تزریق مهی 

شود تا ب  ااهش افت دید در این بیمار امک اند. در درمهان 

, انسهداد  رتینوپاتی دیابتی مانند بیماری های چشم بسیاری از

وریدهای شبکی  , ایجاد عروق خونی نابجا در مشهیهمهیه  و 

 بسیاری دیگر از بیماری های شبکی  ااربرد دارد.

بسیاری از بیماریهای ذار شده مزمن و طوالنی مدت هستند ، 

ب  همین دلیل دوره درمان آنها نیز طوالنی است و در این مدت 

باید بطور متناوب هر چند وقت یکبار تزریق داخل چشم تکهرار 

 شود ، همچنین بیماران نباید از این بابت نگرانی داشت  باشند

است اه  به   عارض  چشمی ناشی از دیابت رتینوپاتی دیابتی

دههد و  های خونهی ر  مهی دلیل تغییرات ایجاد شده در رگ

تواند باعث تخریب شبکی  شده و در نتیج  تصهویهری اه   می

 شبکی  ب  مغز میفرستد را تار اند.

آمپول آواستین از ایجاد عروق جدید ا  در شبکی  چشم افهراد 

اهنهد . آواسهتهیهن  گیرد ، جلوگیهری مهی دیابتی صورت می

در اتاق عمل و در شرای  خاصی در  جراح چشم پزشک توس 

 شود.  چشم بیمار تزریق می

 

 نحوه تزریق آواستین چگونه است؟ 

متخصهص   برای تزریق آواستین بیمار ب  اتاق عمل برده شده و پزشک 

بدون انجام بیهوشی و تنها با ایجاد بی حسی عملیات مربوط  را   چشم 

ب  انجام خواهد رساند در نتیج  یک عمل سرپایی و سریع خواهد بهود  

ا  انت ار می رود فرد طی مدت اوتاهی ب  فعالیت های روزان  خهود  

 بازگردد و دوران نقاهت بلندمدتی را سپری نکند. 

این تزریق توس  یک سر سوزن بسیار نازک و ظریف صهورت مهی    

گیرد و با توج  ب  تشخیص پزشک  با ایجاد چند روز فاصل  بین تزریق  

 دو چشم برای چشم دیگر انجام شود.  

  پس از اتمام اار چشم یکی دوساعت پانسمان می شود. 

 

 عوارض تزریق آواستین چیست؟ 

خوشبختان  بیمار با تزریق آواستین با عوارض خاصی مواج  نخواهد  

شد. برخی از عوارض مانند درد جزئی در ناحی  تزریق، حالت تهوع،  

پارگی   سردرد خفیف، ریزش اشک، قرمزی چشم، ایجاد خونریزی یا 

 ا  ب  ندرت اتفاق می افتد می تواند مشاهده شود.   در شبکی  

 

 

 

 

 در اکثر موارد عارضه قابل توجوی پیش نخواهد آمد.  

افرادی ا  ب  بیماری های چشمی دچار هستند و پزشک تشخیص  

داده است ا  نیازمند تزریق آواستین می باشند باید حتهمها طهی  

مراجعات من م تزریق را انجام دهند تا چشم بیش از این درگهیهر  

نشود چرا ا  ب  راحتی ام شدن دید و در نهایت اهوری حهاصهل  

 خواهد شد.  

در این بین بیماران دیابتی باید اهمیت بیشتری ب  سالمت چشهم  

 .خود دهند زیرا بیش از سایر بیماران در معرض خطر قرار دارند 
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