Behandlingsstart og kontaktdetaljer:
Dato for første injeksjon: ...................................................................
Legens navn: .......................................................................................

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON
BONVIVA® (ibandronsyre) 3 mg injeksjonsvæske, oppløsning

Kontaktinformasjon lege: ..................................................................
Tannlegens navn: ...............................................................................
Kontaktinformasjon tannlege: ..........................................................
Ha gjerne en liste med oversikt over alle legemidlene dine tilgjengelig når du
skal kontakte helsepersonell.
Vennligst ta kontakt med legen din, eller sykepleier eller tannlege, hvis du har
noen spørsmål om informasjonen i dette kortet.

PÅMINNELSESKORT TIL PASIENTER OM
OSTEONEKROSE I KJEVEN
Dette påminnelseskortet inneholder viktig sikkerhetsinformasjon som du må kjenne
til før og under behandling med ibandronsyre (Bonviva®).
Versjon 3.0.0 - Vurdert av Statens legemiddelverk 29. november 2016

Legen din har anbefalt at du får injeksjoner med ibandronsyre for å behandle benskjørhet
(osteoporose) hos kvinner etter overgangsalderen. Denne sykdommen innebærer svinn
og skjørhet i beinvevet slik at det lettere kan brekke.
En bivirkning kalt osteonekrose i kjeven (alvorlig benskade i kjeven) er rapportert som
svært sjeldent hos pasienter som får injeksjoner med ibandronsyre mot osteoporose.
Osteonekrose i kjeven kan også oppstå etter avsluttet behandling.
Det er viktig å forsøke å hindre utvikling av osteonekrose i kjeven, ettersom det er en
smertefull tilstand som kan være vanskelig å behandle. For å redusere risikoen, er det
noen forholdsregler du bør ta.

Før du begynner behandlingen:

Gi beskjed til legen din eller annet helsepersonell dersom du har noen form for problemer
i munnen eller tennene dine, eller hvis du bruker tannprotese.
Legen din kan be deg om å ta en tannundersøkelse dersom du:
• tidligere har vært behandlet med et bisfosfonat-legemiddel

•
•
•
•
•

bruker legemidler kalt kortikosteroider (for eksempel prednisolon eller deksametason)
er en røyker
har kreft
ikke har vært til en undersøkelse hos tannlegen på lenge
du har problemer med munnen eller tennene

Under behandlingen:

• Under behandlingen bør du opprettholde god munnhygiene, pusse tennene regelmessig
og ha jevnlig kontroll hos tannlegen. Hvis du bruker tannproteser, må du sørge for at
disse er riktig tilpasset.
• Hvis du er under tannbehandling eller skal gjennomgå tannkirurgi (f.eks. tanntrekking),
informer legen din om din tannbehandling og fortell tannlegen at du blir behandlet
med ibandronsyre (Bonviva®).
• Kontakt din lege og tannlege umiddelbart hvis du opplever problemer med munnen
eller tennene dine, som for eksempel løse tenner, smerte eller hevelse, eller sår som
ikke gror eller pussdannelse, da dette kan være tegn på osteonekrose i kjeven.
Les pakningsvedlegget som følger med legemidlet ditt for mer informasjon.

