
 

Pasientkort 

Zoledronic Acid Oresund Pharma 

 

Dette pasientkort inneholder viktig informasjon, du bør være oppmerksom på før og under 

behandling av kreftrelaterte tilstander med Zoledronic Acid Oresund Pharma 

infusjonsvæske, oppløsning 

Legen din har anbefalt at du får Zoledronic Acid Oresund Pharma infusjonsvæske for å forhindre 

skjelettkomplikasjoner (f.eks. brudd) grunnet skjelettmetastaser, eller beinkreft eller for å 

redusere mengden kalsium i blodet hos voksne pasienter når det er for høyt på grund av en 

svulst. 

Hos pasienter som får Zoledronic Acid Oresund Pharma infusjonsvæske for kreftrelaterte 

tilstander er der i svært sjeldne tilfeller rapportert en bivirkning som kalles osteonekrose i kjeven 

(ONJ) (benskader i kjeven). Osteonekrose i kjeven kan også oppstå etter at behandlingen er 

avsluttet. 

Det er noen forholdsregler du bør ta for å redusere risikoen for å utvikle osteonekrose i kjeven: 

 

Før du bliver behandlet: 

• Be legen din informere deg om osteonekrose i kjeven før du starter behandlingen 

• Sjekk med legen din om en tannsjekk er nødvendig før du starter behandlingen med 

Zoledronic Acid Oresund Pharma. 

• Fortell legen din eller sykepleier (helsepersonell) dersom du har noen problemer med 

munnen din eller tennene dine. 

Pasienter som gjennomgår tannkirurgi (f.eks. tanntrekking), som ikke får rutinemessig 

tannlegebehandling, som har tannkjøttsykdom, som er røykere, som får forskjellige typer 

kreftbehandlinger eller som tidligere vært behandlet med et bisfosfonat (brukes til å behandle 

eller forebygge skjelettlidelser) kan ha en høyere risiko for å utvikle osteonekrose i kjeven. 

 

Under behandlingen: 

• Du bør opprettholde god munnhygiene, sørge for at dit gebiss er tilpasset ordentlig og ha 

rutinemessig tannlegesjekk. 

• Hvis du er under tannbehandling eller skal gjennomgå tannkirurgi (f.eks. tanntrekking), 

fortell legen din om tannbehandlingen og fortell tannlegen din at du behandles med 

Zoledronic Acid Oresund Pharma. 

• Ta øyeblikkelig kontakt med legen og tannlegen din hvis du opplever problemer med 

munnen eller tennene som for eksempel løse tenner, smerte eller hevelse, sår som ikke gror 

eller avgir puss (væsker), da dette kan være tegn på en tilstand som kalles osteonekrose i 

kjeven. 

 

Se pakningsvedlegget for mer informasjon. 


