
Intravitreal Avastin/Lucentis/Eyelea/Pagenex Injection
(इं�ाि�ह��यल ॲ�हा�ट�न/�यसु��टस/आइल�या/पॅजीने�स/इतर…………. इंजे�शन)

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

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

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

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

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

वापर�यासाठ�ची कारणे (संकेत)

मला (��णाचे नाव-----------------------------------------------------------------------------------) मा�या
मातभृाषते मा�या डॉ�टरांनी समजावनू सां�गतले आहे क�, मा�या उज�या/ डा�या  डो�यात
-------------------------------------------------------------------------------- आजार आहे आ�ण �यासाठ� डो�यात
भलू�चे थ�ब टाकून ( Topical Anaesthesia), इं�ाि�ह��यल ॲ�हा�ट�न/�यसु��टस/आइल�या/पॅजीने�स/इतर
…………………………….. इंजे�शन ह� उपचारप�धती ठर�व�यात आल� आहे.

संभा�य मया�दा

हे इंजे�शन दे�याचा उ�देश, कमी होणार� ��ट� रोखणे असा आहे.  काह� ��णांची ��ट� सधुारत े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 शकते
व लवकरच अधं�व देखील येऊ शकत.े इतरह� काह� उपचारप�धती आहेत जसे  इंजे�शन �यसु��टस (�हणजेच
Ranibizumab) ॲ�हाि�टन (�हणजेच Bevacizumab), आइल�या (�हणजेच Aflibercept ), पॅजीने�स
(�हणजेच Brolucizumab) �कंवा ि�टरॉईड इंज��श�स ्उपल�ध आहेत.

��तकूल प�रणाम

ॲ�हा�ट�न/�यसु��टस इंजे�शनचे सभंा�य द�ुप�रणाम

● डो�या�या पांढ�या भागावर र�त साकळणे
● डोळयात चरुचरुणे अथवा �ास होणे
● वेदना व �चकट पाणी येणे.
● धसूर �दसणे �कंवा ��ट�त फरक पडणे.
● काळे �ठपके �दसणे.
● डो�या�या आतील भागात र�त��ाव होणे व ��ट�पटल �नसटणे (Retinal detachment).
● मोती�बदं ूहोणे/ वाढणे

Intravitreal Avastin/Lucentis/Eyelea/Pagenex Injection - Page 1



● इतर अवयवांवर�ल प�रणाम जसे: र�तदाब (�लड�ेशर) वाढणे, नाकात व घशात जतंसुसंग�
होणे, डोके दखुणे, र�तात गठुळी (Clot) होऊन �दय�वकाराचा झटका (हाट�अटॅक) येणे,
अधा�गवाय ू(पॅरॅ�लसीस) होणे.

● पॅजीने�स मळेु काह� ��णाम�ये ने�पटला�या (रेट�ना) र�तवा�ह�यांना सजू येऊ शकत ेव
�यामळेु कायमचे अधं�व ये�याचा धोका आहे.

��णाची जबाबदार�

मा�या डोळयात जतंसुसंग� �कंवा वेदना, धसुर��ट�, उजेड चमकणे, डोळे लाल होणे, डो�यातनू पाणी येणे
असे काह� झा�यास मी �वर�त डॉ�टरांशी सपंक�  साधेन. मी �नय�मत फेरतपासणीक�रता येत राह�न जेणेक�न
काह� गुतंागुतंी आढळ�यास माझ ेने�त�� मला तपासतील .

मा�या इतर अवयवांम�ये काह� धोका हो�याची  श�यता खपू कमी असल� तर� पोटात दखुणे, छातीत दखुणे,
उलट� होणे �कंवा डोकेदखुी, बोलायला �ास, शर�राचा एक भाग अश�त वाटत अस�यास मी �फिज�शयन
डॉ�टरांशी सपंक�  साधेन व �याची क�पना ने�त��ांना देईन.

एखादे औषध ऑपरेशन कर�यापवू� बदं करावयाचे अस�यास तशी क�पना मी ने�त��ांना देईन.

��णाचे संमतीप�

मी इथे नमदू करतो/करत ेक� मा�या ने�त��ांनी मा�या डोळयाचा आजार व �यावर�ल उपचारप�धतींची
�व�ततृ चचा� मा�याशी 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. हे इंजे�शन अनेकदा �यावे लाग ूशकत ेयाची मला
क�पना आहे. मा�या सव� ��नांची समाधानकारक उ�रे �दलेल� आहेत.

मला मा�हत आहे क� ॲ�हा�ट�न हे औषध मो�या आत�यां�या कक� रोगा�या उपचारासाठ�  अ�न व औषधे
�शासन मा�यता�ा�त ( FDA Approved)  असनू डो�या�या उपचारासाठ�ह� त े�च�लत आहे. मला हे
‘ऑफ-लेबल’ इंजे�शन घेणे मा�य आहे आ�ण �याचे सभंा�य धोके मा�या ने�त��ांनी मला समजा�वले आहेत.
मी मा�या ने�त��ांना आव�यकतनेसुार मा�या उज�या / डा�या डो�यात
ॲ�हा�ट�न/�यसु��टस/आइल�या/पॅजीने�स/इतर …………………………….. 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,
�याक�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 शकत ेयाची मला क�पना आहे.

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.े
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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.

��णाची 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

सह� …………………….. सह� ……………………..

नाव ………………………. नाव ………………………

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

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

Intravitreal Avastin/Lucentis/Eyelea/Pagenex Injection - Page 4


