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Dette informajonskortet inneholder 

viktig sikkerhetsinformasjon som du må 

kjenne til før og under behandling med 

Zoledronsyre SUN.

Legen din har anbefalt at du mottar 

Zoledronsyre SUN 5 mg, som brukes til å 

behandle av kvinner etter overgangsalderen 

og voksne menn med osteoporose 

(benskjørhet), eller osteoporose forårsaket av 

behandling med kortikosteroider, og Pagets 

bensykdom hos vaksne. Disse sykdommene 

medfører at skjelettet svekkes slik at man 

lettere kan få beinbrudd.

En bivirkning kalt osteonekrose i kjeven 

(ONJ) (alvorlig skade på kjevebenet) er en 

bivirkning som er rapportert svært sjeldent 

hos pasienter som får Zoledronsyre SUN 5 mg 

mot osteoporose. ONJ kan også oppstå etter 

behandlingen er avsluttet.

Det er viktig å forsøke å forebygge ONJ da 

dette er en smertefull tilstand som kan være 

vanskelig å behandle. For å redusere risikoen 

for å utvikle ONJ er det noen forholdsregler 

du bør ta:

Snakk med lege, sykepleier eller annet 

helsepersonell dersom du har problemer med 

munnen din eller tennene dine. 

Legen din kan be deg om å gå til en 

undersøkelse hos tannlege dersom du:

-   tidligere har blitt behandlet med en 

annen medisin som også er et bisfosfonat

-   tar medisiner som kalles kortikosteroider 

(slik som prednisolon eller 

deksametason)

-   røyker

-   har kreft

-   ikke har vært til tannlegesjekk på lang 

tid

-   har problemer med munnen din eller 

tennene dine.

-   Bør du opprettholde god munnhygiene, 

pusse tennene dine regelmessig og gå til 

jevnlig kontroll hos tannlegen. Dersom 

har tannproteser bør du sikre at disse er 

riktig tilpasset. 

-   Fortell legen og tannlegen din at du 

behandles med Zoledronsyre SUN 5 mg 

dersom du går til tannbehandling eller 

skal gjennomgå tannkirurgi (f.eks. trekke 

tenner).

-   Fortell lege og tannlege umiddelbart 

dersom du opplever problemer med 

munnen din eller tennene dine slik som 

løse tenner, smerte eller hevelse, sår som 

ikke gror eller sår med puss da dette kan 

være tegn på osteonekrose i kjeven.

Les pakningsvedlegget som kommer sammen 

med medisinen din for mer informasjon.

Pasientkort vedrørende 

osteonekrose I kjeven

Pasientkort vedrørende 

osteonekrose I kjeven
Før du blir behandlet: Samtidig som du blir behandlet:
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