
Patientvejledning i anvendelsen af Lumigan til længere øjenvipper 
 

Baggrund  

Lumigan  øjendråber 0.3% er et receptpligtigt præparat til behandling af grøn stær. En 

bivirkning er, at det får øjenvipperne til at vokse, og derfor er Lumigan (Bimatoprost) i USA 

godkendt til behandling af underudviklede øjenvipper. 

Lumigan forlænger øjenvippernes vækstfase og derfor bliver dine vipper længere, kraftigere, 

tættetere og mørkere, og der bliver flere af dem. Lumigan kan øge pigmentdannelsen og 

derfor kan huden også blive mere pigmenteret, men det undgår du ved forsigtighed. 

Du finder en del nyttige oplysninger på: www.latisse.com som er produktets hjemmeside i 

USA. 

Sikkerhed 

Lumigan er testet til at være et ret sikkert lægemiddel til øjenvippebehandling bl.a. i 

forbindelse med den amerikanske godkendelse (FDA) og ved behandling af grøn stær. Man 

kender derfor præparatet godt og bivirkningerne ligeså. Det er vigtigt at påføre Lumigan på 

vippernes rødder (der hvor de begynder) og ikke i selve øjnene. Lumigan kan give røde øjne 

og øjenkløe, men det ses oftest når de bruges mod grøn stær hvor de dryppes direkte i 

øjnene. Hvis du får bivirkninger, så stop brugen af Lumigan og kontakt os. Lumigan skal kun 

anvendes på øjevipperne på de øverste øjenlåg. Hvis du stopper brugen af Lumigan 

returnerer vippernes antal og størrelse, samt farve til det de var inden du startede 

behandlingen. En evt. øget pigmentering af huden på øjenlågene forsvinder som regel også. 

Lumigan fås kun på recept. 

Kan du tåle Lumigan 

Personer under 18 år, gravide og ammende kvinder og personer med grøn stær må ikke 

anvende Lumigan til øjenvippe behandling. Hvis du tidligere har reageret allergisk på 

øjendråber (af alle slags), kan du være allergisk overfor Lumigan og derfor bør du ikke 

anvende det.  

 

Hvornår kommer resultaterne    

Brugere af Lumigan kan normalt se begyndende resultat efter 8 uger, og maksimalt resultat 

ses efter 12 til 16 uger. Væksten sker gradvist. Hvis du ophører med at anvende Lumigan, må 

du forvente, at øjenvipperne vender tilbage til deres oprindelige udseende i løbet af uger til 

måneder. Derfor anbefales vedligeholdelsesbehandling 2 til 3 gange om ugen.  

Hvordan kommer jeg i gang med behandlingen?  

Ved behandlingsstart skal du møde til en konsultation. Der vil her blive givet information, 

skrevet journal og taget fotos. Du bliver undersøgt for evt. grøn stær af øjenlægen inden brug 

af Lumigan kan starte. Så skriver vi recept på 3 flasker Lumigan som du kan hente på 

apoteket. Samtidigt aftaler vi en tid til kontrol af resultatet efter 3 mdr. Derefter får du nye 

recepter på Lumigan og der aftales en 1-årskontrol. Så følger mindre hyppige kontroller og 

aftaler derefter. 

http://www.latisse.com/


Bivirkninger 

Mest almindeligt er rødme og kløe i øjnene. Disse gener er mindst hvis du er omhyggelig med 

påføring, dvs, at du sørger for, at Lumigan ikke spredes på øjenlågets hud, og at det ikke 

komme i selve øjet. Øget pigmentering på huden er mest almindelig hvis du har meget 

pigment i forvejen, den forsvinder oftest når du ophører med at bruge Lumigan. 

Du finder oplysninger om bivirkninger på: www.medicin.dk (beskriver hovedsagelig de 

bivirkninger som måske kommer ved drypning af selve øjet). 

 

Såfremt du skulle få bivirkninger råder vi til, at du ophører med brugen af Lumigan og 

kontakter klinikken enten på 3222 0880 eller www.ojnene.dk. 

 

Særlige forhold 

Hvis du, af anden grund, fx øjenbetændelse eller forværring af øjenallergi, oplever røde 

irritable øjne skal du holde en pause med Lumigan og først genoptage brugen når 

betændelsen eller allergien er behandlet af enten din læge eller din øjenlæge. 

 

Stop af behandling 

Du kan stoppe med behandlingen helt efter dit ønske og nårsomhelst. Gør du det, går der 

nogle uger til måneder før dine øjenvipper er i oprindeling tilstand. 

 

Betaling 

Du betaler for forundersøgelsen og kontrollerne som udføres af speciallæge Claus S. Shah-

Jørgensen og dertil er der et receptgebyr. 

 

Prisen er for tiden for behandlingsstart kr. 2.050,- og vælger man at fortsætte behandlingen er 

der et årligt gebyr (for kontrol og recept) på kr. 1.100,-. Priserne kan ændre sig. 
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