Behandling af underudviklede øjenvipper og -bryn med bimatoprost
Patientinformation
Hvad går behandlingen ud på?
Bimatoprost er et receptpligtigt lægemiddel, der anvendes til behandling af underudviklede øjenvipper og - bryn. Ved
vedvarende brug bliver øjenvipper længere, kraftigere og mørkere. Ved brug i øjenbrynene bliver disse kraftigere og
tættere. Vedvarende brug af bimatoprost er altså nødvendig for at bevare effekten. Mange oplever efter nogen tids
behandling at det ikke længere er nødvendigt at anvende mascara.
Bimatoprost er en såkaldt prostaglandin-analog.
Hvem kan behandles?
Personer over 18 år, der ikke er gravide eller ammende.
Får man medicin, der nedsætter trykket i øjet, bør dette følges hos øjenlæge. Hvis du er allergisk overfor
konserveringsmidlet benzalkoniumklorid, skal du gøre opmærksom på dette ved forundersøgelsen.
Hvordan foregår behandlingen?
Bimatoprost påføres med en lille pensel hver dag de første 2-3 måneder af behandlingen, herefter kan de fleste nøjes
med at påføre bimatoprost 2-3 gange om ugen.
Behandlingsforløbet
Efter den indledende konsultation hos hudlægen, udleveres bimatoprost til ca. 2 måneders brug, hvorefter der gøres
behandlingskontrol ved en konsultation hos hudlægen. Efterfølgende kontrolleres behandlingen ved konsultation i
klinikken hver 3. måned, hvor der udleveres lægemiddel ved aftale om fortsat behandling.
Varighed af behandlingen
Effekten indsætter løbende igennem 2-3 måneder og aftager over lige så lang tid når behandlingen stoppes.
Bivirkninger
3-4% oplever bivirkninger som kløe og rødmen af øjnene. Der kan ses forbigående mørkpigmentering af huden omkring
øjnene. Brunfarvning af iris er set når bimatoprost bruges som øjendråber mod grøn stær og er ofte permanent.
Bivirkningen er dog ikke beskrevet ved behandling af øjenvipper og bryn.
Information og samtykke
Efter at have læst denne skriftlige information, skal man have mundtlig information om behandlingen og mulighed for at
stille spørgsmål. Man har her mulighed for at medbringe en bisidder. Efter den mundtlige information skal der være
mindst 2 dages betænkningstid, før man giver sit samtykke til behandlingen.
Undertegnede erklærer at have læst og forstået ovenstående patientinformation og er indforstået med indholdet heri.
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