Påminnelsekort för patienter
Detta påminnelsekort innehåller viktig säkerhetsinformation som du måste känna till
före och under behandling med Tsoledronihappo medac för cancerrelaterade tillstånd.
Din läkare har rekommenderat att du får behandling med Tsoledronihappo medac för att
förebygga benkomplikationer (t.ex. frakturer) orsakade av benmetastaser eller för att minska
mängden kalcium i blodet hos vuxna patienter när denna är för hög på grund av en tumör.
En biverkning som kallas osteonekros i käken (ONJ) (benskada i käken) har rapporterats i
mindre vanliga fall i kliniska prövningar och efter godkännandet för försäljning hos patienter
som får zoledronsyra behandling för cancerrelaterade tillstånd. ONJ kan också uppstå efter
avslutad behandling.
För att minska risken för att utveckla osteonekros i käken finns det vissa försiktighetsåtgärder
som du bör vidta:
Innan behandling påbörjas:
• Be din läkare berätta om ONJ innan du påbörjar behandling.
• Kontrollera med din läkare om en tandundersökning rekommenderas innan du påbörjar
behandling med Tsoledronihappo medac.
• Tala om för din läkare/sjuksköterska (sjukvårdspersonal) om du har några problem med
munnen eller tänderna.
Patienter som genomgår tandkirurgi (t.ex. tandutdragning), inte går till tandläkaren
regelbundet eller har tandköttssjukdom, är rökare, får olika typer av cancerbehandlingar
eller tidigare har behandlats med bisfosfonat (läkemedel som används för att behandla eller
förebygga bensjukdomar) kan ha en högre risk för att utveckla ONJ.
Under behandling:
• Du ska upprätthålla god munhygien, se till att dina proteser passar ordentligt och genomgå
regelbundna tandkontroller.
• Om du får tandbehandling eller ska genomgå tandkirurgi (t.ex. tandutdragning), informera
din läkare och tala om för din tandläkare att du behandlas med Tsoledronihappo medac.
• Kontakta omedelbart din läkare och tandläkare om du får några problem med munnen eller
tänderna, såsom lösa tänder, smärta eller svullnad, sår som inte läker eller sekret, eftersom
detta kan vara tecken på osteonekros i käken.
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