Zoledronsyre
Fresenius Kabi
Påminnelseskort
Ha alltid dette kortet med deg
Viktig sikkerhetsinformasjon som du må være klar over
før behandlingsstart og i løpet av behandlingen med
Zoledronsyre Fresenius Kabi infusjoner for kreftrelaterte
tilstander.
Legen din har anbefalt at du behandles med
Zoledronsyre Fresenius Kabi infusjoner for å forhindre
skjelettkomplikasjoner (f.eks. brudd) forårsaket av
skjelettmetastaser eller skjelettkreft, og/eller for å
redusere mengden av kalsium i blodet hos voksne
pasienter når det er for høyt på grunn av en svulst.
Osteonekrose i kjeven (ONJ) (skjelettskade i kjeven)
har blitt rapportert som en mindre vanlig bivirkning
(forekommer hos inntil 1 av 100 personer) hos pasienter
som behandles med Zoledronsyre Fresenius Kabi for
kreftrelaterte tilstander. ONJ kan også forekomme etter
at behandlingen er avsluttet.
For å redusere risikoen for å utvikle osteonekrose i
kjeven er det noen forhåndsregler du bør ta:
Før behandlingsstart:
• Spør legen din om ONJ før du starter
behandlingen.
• Rådfør deg med legen din om en
tannsjekk er anbefalt før
behandlingsstart med Zoledronsyre
Fresenius Kabi.
• Kontakt lege/sykepleier (helsepersonell)
dersom du har problemer med munnen
din eller tennene dine.
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Du kan ha en høyere risiko for å utvikle osteonekrose i
kjeven dersom du
• gjennomgår tannkirurgi (f.eks.
tanntrekking)
• ikke mottar rutinemessig tannsjekk
• har tannkjøttsykdom
• røyker
• mottar ulike typer kreftbehandlinger
• tidligere har blitt behandlet med
bisfosfonater (til behandling eller
forebygging av skjelettsykdommer)

Under behandlingsforløpet:
• Du bør opprettholde god munnhygiene.
Sørg for at dine proteser sitter ordentlig
og gå regelmessig til tannlegesjekk.
• Informer legen din dersom du skal
motta tannbehandling eller skal
gjennomgå tannkirurgi (f.eks.
tanntrekking), og fortell tannlegen din
at du blir behandlet med Zoledronsyre
Fresenius Kabi.
• Kontakt legen og tannlegen din
umiddelbart dersom du opplever
problemer med munnen din eller tennene
dine som for eksempel løse tenner,
smerte eller hevelse, sår som ikke gror
eller væsker, ettersom dette kan være
tegn på osteonekreose i kjeven.
Les pakningsvedlegget for mer informasjon.
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