
Intravitreal Ozurdex® Injection
(इं�ाि�ह��यल ओझडु��स® इंजे�शन)

�ी/�ीमती/कुमार/कुमार�………………………………………………………………………………..

वय/�लगं……………��ण �मांक ……………...�दनांक……………………………………………….

वडील/पती/आईचे नाव ………………………………………………………………………………….

प�ा………………………………………………………………..........……………………………………
……………………………………………………………………………………………………

दरू�वनी �मांक …………………………………………………………………………………………..

ओझुड��स® ची मा�हती

ि�ह��यस हे एक �व ने��भगं व �ि�टपटल (Retina) मधील पोकळीत असत.े ओझडु��स® हे एक
�वरघळणारे/�वघटन होणारे (बायो�ड�ेडबेल) औषधय�ुत (इं�ला�ट) रे�टनासमोर�ल �व ि�ह��यसम�ये एका
�व�श�ट सईुने घातले जात.े �याचा ि�ह��यसम�ये इंजे�शन देऊन वापर केला जातो. �हणजेच  हे इंजे�शन
डो�या�या आत �दले जात.े स�ुवातीला डोळयात थ�ब टाकून भलू �दल� जात े�हणजे इंजे�शन देताना काह� वेदना
होत नाह�.

ओझडु��स® इं�ला�टम�ये ड�ेसा�मथाझोन आहे.  ड�ेसा�मथाझोन हे एक �बळ (Powerful) ि�टरॉईड औषध
आहे. जे हळूहळू �वरघळत जात.े  रे�टनावर�ल सजू आ�ण वाढलेल� जाडी कमी करत ेआ�ण ��ट� सधुारत.े

संभा�य मया�दा

हे इंजे�शन दे�याचा उ�देश, कमी होणार� ��ट� रोखणे असा आहे.  काह� ��णांची ��ट� वाढत ेपरंत ुहे औषध
देऊनह� बरेच वेळा गेलेल� ��ट� परत येत नाह� तसेच भ�व�यातह� ��ट� वाढ�याची खा�ी देता येत नाह�.

पया�यी उपचार

त�ुह� कोणतीह� उपचारप�धती घेतल� नाह� तर� चालेल, परंतु उपचारा�वना कधी कधी ��ट� कमी होऊ शकत े व
लवकरच अधं�व देखील येऊ शकत.े इतरह� काह� उपचारप�धती आहेत जसे स�या भारतात आणखी एक अ�न व
औषधे �शासन मा�यता�ा�त ( FDA Approved)  इंजे�शन �यसु��टस (�हणजेच Ranibizumab) उपल�ध आहे
तसेच इतर �च�लत असलेले ॲ�हाि�टन (�हणजेच Bevacizumab) �कंवा �ायम�सनोलोन इंज��शन उपल�ध
आहेत. �याने �ि�टपटलावर�ल म�यभाग, पीत�बदं ू(Macula) वर र�त�वाह �व�कळीत झा�यामळेु ( BRVO,
CRVO) �कंवा मधमेुहामळेु आलेल� सजू कमी करता येत.े

ओझुड��स®चे ��तकूल प�रणाम
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काह� ��तकूल प�रणाम ओझडु��स®चे नसनू इंजे�शन ���येमळेु होऊ शकतात. ओझडु��स® इंजे�शन देत
असताना डोळया�या बाहेर�ल भागावर र�त��ाव  होऊ शकतो, वेदना होऊ शकतात,  इंजे�शन �द�यानतंर धसूर
�दस ूशकत,े काळे �ठपके �दसतात, उजेड चमक�यासारखे जाणवू लागत.े डोळयां�या बाहेर�ल भागावर खाज सटुणे,
लाल होणे, सजू येणे �कंवा डोळयाचा दाब (IOP) ब�याचशा �माणात कमी होऊ शकतो.  हे सव� धोके कोण�याह�
इं�ाि�ह��अल इंजे�शनम�ये आहेत.

यामऴेु होणारे गंभीर धोके �कंवा गुतंागुतंी �हणजे ओझडु��स®मळेु मोती�बदं,ू काच�बदं,ू डोळयात आतील
जतंसुसंग�  ( endophthalmitis)  व  बाहेर�ल जंतसुसंग� होऊ शकत.े  �सगंी ��ट�पटल �नसटणे (Retinal
detachment), डो�यात र�त��ाव होणे, पडदा वा बबुळुाला इजा होणे �कंवा कायम�व�पी अधं�व देखील येऊ
शकत.े

��णाची जबाबदार�

(1) म�हलांसाठ� - मी गरोदर अस�यास, गरोदर हो�याची इ�छा अस�यास �कंवा बाळंतीण अस�यास मी
श����येआधी पवू�क�पना देईन.

(2) इंजे�शन घेत�यावर जतंसुसंगा�ची ल�णे �दस�यास जसे,  खपू �ास स�ु झा�यास, वेदना सहन न
होणे , ��ट� कमी होणे, उजेड सहन न होणे, डोळा लाल होणे �कंवा पाणी येणे , �चकटणे, असे काह�
झा�यास मी �वर�त डा�टरांशी सपंक�  साधेन.

(3) मी �नय�मत  फेरतपासणीक�रता येत राह�न जेणेक�न काह� गुतंागुतंी आढळ�यास माझ ेने�त��
मला तपासतील .

��णाचे संमतीप�

मी इथे नमदू करतो/करत ेक� मा�या डॉ�टरांनी मा�या डोळयाचा आजार व �यावर�ल उपचारप�धतींची �व�ततृ
चचा� मा�या सोबत केल� आहे. श����येचे फायदे,तोटे,जो�खमा ,सभंा�य गुतंागुतंी आ�ण पया�यी उपचार ,मला
मा�या ने�त��ांनी समजावनू सां�गतले आहेत. मा�या सव� ��नांची समाधानकारक उ�रे �दलेल� आहेत

मी मा�या डॉ�टरांना आव�यकतनेसुार मा�या उज�या / डा�या डो�यात ओझडु��स® हे इंजे�शन दे�याची समंती
देत आहे. मी माझा �नण�य बदल�यास अथवा या उपचाराचे धोके �कंवा फायदे वेगळे वाट�यास मी ह�
उपचारप�धती क� इि�छत नस�यास याची क�पना ने�त��ांना देईन.

सदर श����येचे फायदे,तोटे,जो�खमा ,सभंा�य गुतंागुतंी आ�ण पया�यी उपचार ,मला मा�या ने�त��ांनी
समजावनू सां�गतले आहेत. श����येदर�यान काह� आणीबाणीचे �सगं उ�भव�याची देखील श�यता आहे, �या
क�रता मी मा�या ने�त��ांना मा�या / मा�या ��णा�या �हतासाठ� यो�य त ेउपचार कर�याची समंती देतो/देत.े
मला श����ये�या / उपचारा�या सग�या गुतंागुतंींची (कॉि��लकेश�स) मा�हती देणे श�य  नसले, तर� मा�या
ने�त��ांनी मा�या सव� ��नांची समाधानकारक उ�रे �दलेल� आहेत. हे समंतीप� सह� करताना मी असे नमदू
करतो / करत ेक� मला या समंतीप�ाची �त �मळू शकते याची मला क�पना आहे.
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तसेच, माझी ओळख ( छाया�च� �कंवा लेखी �व�पात ) उघड न करता,शा��ीय सशंोधन, व�ैयक�य �श�ण,
व�ैयक�य न�द�, शा��ीय मा�सकांम�ये �काशन या कारणांसाठ� व या श����येचा अ�यास करणे,छाया�च� घेणे,
ि�ह�डओ रेकॉ�ड�ग करणे याला मी समंती देतो/देत.े

तसेच, या श����येची �कंवा परत करा�या लागणा�या श����येची मा�हती, छाया�च� �कंवा ि�ह�डओ रेकॉ�ड�ग, हे
सव�, व�ैयक�य �ाना�या व�ृधीसाठ� �का�शत कर�यासाठ� मी समंती देतो/देत.े

मी हे समंतीप� वाचले आहे / मला त ेवाचनू दाख�वले आहे, मला त ेसमजले आहे आ�ण मा�या सव� ��नांची मला
उ�रे �मळालेल� आहेत आ�ण मी माझ ेने�त�� _________________ यांना मा�या उज�या/ डा�या डो�यावर
_________________________________श����या कर�यासाठ� समंती देतो/देत.े श����येसाठ��या �या
वधै समंतीप�ावर मी �वे�छेने सह� करत आहे.

��णांची सह�/ अगं�याचा ठसा ……………………………………………………………

��णाचे नाव ………………………………………………..

प�ा …………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

दरू�वनी �मांक …………………………………………….. �दनांक………………………….

�थळ ……………………………………………………..

��ण अ�पवयीन �कंवा मान�सक�र�या अस�म अस�यास, ��णा�या पालकांची सह�/अगं�याचा ठसा

……………………………………………………………..

पालकाचे नाव ……………………………………………………………………………………….

��णाशी नात े………………………………………………..

प�ा ………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………

दरू�वनी �मांक ……………………………………�दनांक……………………………………….

�थळ ………………………………………………………

सा�ीदार �मांक १ सा�ीदार �मांक  २
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सह� ……………………..                                                  सह� ……………………..

नाव ………………………. नाव ………………………

प�ा ……………………………………………..                 प�ा ………………………

दरू�वनी �मांक ……………………………. दरू�वनी �मांक …………………….

डाॅ�टरांचे घोषणाप�

मी, डॉ.______________________________ असे घो�षत करतो/ करत ेक�, मी  �या उपचार/ श����ये
ब�दल�या सव� प�रणामांची व सभंा�य धो�यांची पणू� क�पना ��णास/ नातवेाईकास समजेल अशा भाषते
समजा�वल� आहे. मी ��णास/ नातवेाईकास �यां�या सव� शकंा�नरसन कर�याची सधंी �दलेल� आहे.

डाॅ�टरांचे नाव व सह�……………………………………………………………………………….

�दनांक ……………………… �थळ ……………………………………………………………….

सा�ीदार �मांक १ सा�ीदार �मांक  २

सह� …………………….. सह� ……………………..

नाव ………………………. नाव ………………………

प�ा ……………………………………………..                 प�ा ……………………………….

दरू�वनी �मांक ……………………………. दरू�वनी �मांक …………………….
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