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 ▼EVENITY®  
(romosozumab)
Pasientkort

Dette kortet inneholder viktig 
informasjon. Ha kortet med deg mens 
du får behandling med EVENITY® og i 
én måned etter avsluttet behandling. 
Vis kortet til leger eller annet 
helsepersonell som du er i kontakt med. 

For ytterligere informasjon, les pakningsvedlegget.

▼  Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å 
oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. 
Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning, se 
www.legemiddelverket.no/pasientmelding. 

HVORDAN DU BRUKER EVENITY®

TO INJEKSJONER skal settes FOR HVER MÅNEDLIGE 
DOSE – de tas rett etter hverandre og settes i mageområdet, 
låret eller i overarmen. Detaljert informasjon om hvordan 
injeksjonen skal settes finnes i bruksanvisningen bakerst i 
pakningsvedlegget. 

Injeksjonene skal kun gis av en person som har fått 
tilstrekkelig opplæring. 

For hver månedlig dose skal du notere datoen for når du har 
fått de to injeksjonene.

Ved siste dose må du huske å snakke med legen om hva slags 
behandling du skal fortsette med etter avsluttet behandling.

KONTAKTINFORMASJON
Legens navn  

(forskriver av EVENITY®): 

Legens/avdelingens 
telefonnummer: 

Mitt navn: 

Mitt telefonnummer: 

Kontaktperson i nødstilfeller: 

Telefonnummer i nødstilfeller: 

For ytterligere informasjon, se oppdatert  
preparatomtale (SPC) og opplæringsmateriell  

på Felleskatalogens nettside: 
www.felleskatalogen.no
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VIKTIG INFORMASJON TIL 
PASIENTER OG DERES OMSORGSPERSONER 
EVENITY® bidrar til å styrke skjelettet og reduserer risikoen for beinbrudd. 
Som med alle legemidler er det en risiko for å få bivirkninger.  
Disse omfatter:

Mens du blir behandlet med EVENITY®, informer legen din hvis du får:

• Spasmer, rykninger eller kramper i musklene

• Nummenhet eller prikking i fingrene, tærne eller rundt munnen

Ta tilskudd av kalsium og vitamin D som anvist for å hindre lave kalsiumnivåer, 
hvis legen har forskrevet dette til deg. 

Lave kalsiumnivåer i blodet (hypokalsemi)

Hjerteinfarkt og hjerneslag er rapportert hos personer som får EVENITY®.
Bruk ikke EVENITY® hvis du tidligere har hatt hjerteinfarkt eller hjerneslag.
Kontakt lege umiddelbart dersom du får:

• Brystsmerter

• Kortpustethet

• Hodepine

• Nummenhet eller svekkelse i 
ansiktet, armer eller bein.

• Problemer med å snakke

• Synsendringer

• Dårlig balanse 

Legen vil vurdere risikoen for hjerte-/karproblemer nøye før han/hun lar deg 
starte behandling med EVENITY®. Si fra til legen dersom du vet at du har økt 
risiko for hjerte-/karproblemer, som at du har fått fastslått hjerte-/karsykdom, 
høyt blodtrykk, høyt innhold av fettstoffer i blodet, diabetes, røyker eller har 
nyreproblemer.

Hjerteinfarkt og hjerneslag

I sjeldne tilfeller har det vært rapportert osteonekrose i kjeven (skade i 
kjevebeinet) hos pasienter som har fått EVENITY®. Denne tilstanden kan være 
alvorlig og kan vise seg som et sår i munnen der kjevebeinet i noen tilfeller 
kan være synlig. 
Kontakt lege umiddelbart dersom du får noen problemer med munnen 
eller tennene, som:

• Løse tenner

• Smerte eller hevelse

• Munnsår som ikke gror

• Sår som væsker

For å minske risikoen for osteonekrose i kjeven mens du får behandling:

• Oppretthold god munnhygiene og gå regelmessig til kontroll hos 
tannlege. 

• Dersom du har tannproteser må du sørge for at dette er tilpasset 
ordentlig. 

• Dersom du planlegger tannbehandling eller skal gjennomgå tannkirurgi 
(f.eks. trekke en tann) skal du informere legen din.

• Før du får tannbehandling må du informere tannlegen om at du får 
behandling med EVENITY®.

Problemer med munn, tenner eller kjeve VIKTIG INFORMASJON TIL
HELSEPERSONELL
Denne pasienten får behandling med EVENITY® (romosozumab).

FORBIGÅENDE HYPOKALSEMI er sett hos pasienter som får EVENITY®.

• Hypokalsemi er en kontraindikasjon.

• Pasienten bør få tilstrekkelig tilførsel av kalsium og vitamin D.

• Pasienten skal overvåkes for tegn og symptomer på hypokalsemi, og 
kalsiumnivåene bør måles dersom hypokalsemi mistenkes.

• Kalsiumnivået bør overvåkes hos pasienter med alvorlig nedsatt 
nyrefunksjon eller som får dialyse.

HJERTEINFARKT OG HJERNESLAG er sett hos pasienter som får EVENITY®.

• Tidligere hjerteinfarkt eller hjerneslag er kontraindikasjoner.

• Hvis pasienten rammes av hjerteinfarkt eller hjerneslag under behandling, 
skal behandling med EVENITY® seponeres.

OSTEONEKROSE I KJEVEN (ONJ) er sjelden rapportert hos pasienter som 
får EVENITY®.

• Pasienten bør oppfordres til å opprettholde god munnhygiene, gjennomgå 
rutinemessige tannkontroller og umiddelbart rapportere orale symptomer.

• Pasienter som mistenkes å ha ONJ bør henvises til tannlege eller oralkirurg 
med kompetanse i ONJ.

• Seponering av EVENITY® bør vurderes inntil tilstanden opphører og 
medvirkende risikofaktorer er redusert, hvis dette er mulig.

Les preparatomtalen (SPC) for EVENITY® 
for ytterligere informasjon.


