
Zoledronsyre  
Fresenius Kabi 
Patienthuskekort

Bær venligst dette kort på dig altid!



Dette patienthuskekort indeholder vigtig sikkerheds
information, som du skal være opmærksom på før og 
under behandling med Zoledronsyre Fresenius Kabi 
injektioner for kræftrelaterede tilstande.

Din læge har anbefalet, at du får Zoledronsyre Fresenius 
Kabi injektioner for at hjælpe med forebyggelse af knogle
komplikationer (f.eks. knoglebrud) forårsaget af knogle
metastaser, eller knoglekræft og/eller til at nedsætte 
mængden af calcium i blodet hos voksne, hvor det er for 
højt som følge af tilstedeværelsen af en tumor.

En bivirkning kaldet osteonekrose af kæberne (ONJ) 
(knogle skader i kæberne) er blevet rapporteret med 
frekvensen ”ikke almindelig” (kan forekomme hos op til 1 
ud af 100 patienter) for patienter, der modtog Zoledronsyre 
Fresenius Kabi injektioner for kræftrelaterede tilstande. 
ONJ kan også opstå efter behandlingsophør.  

Der skal tages nogle forholdsregler for at nedsætte risikoen 
for udvikling af osteonekrose af kæberne:

Før behandlingsstart:

•  Bed din læge om at fortælle dig om ONJ før behandlings
start.

•  Tjek med din læge om tandundersøgelse anbefales, før du 
starter behandling med Zoledronsyre Fresenius Kabi.



•  Fortæl din læge/sygeplejerske (sundhedspersonale), hvis 
du har nogle problemer med din mund eller tænder.

Patienter, der får foretaget tandoperation (f.eks. tand
udtrækninger), som ikke får regelmæssige tandeftersyn 
eller har sygdomme i tandkødet, er rygere, er i forskellige 
typer kræftbehandling eller som tidligere blev behandlet 
med bisfosfonater (brugt til behandling eller forebyggelse 
af knoglesygdomme) kan have højere risiko for udvikling 
af ONJ. 

Mens du er i behandling:

•  Du skal opretholde god mundhygiejne og sikre dig, at dine 
tandproteser passer ordentligt, og at du får foretaget 
rutinemæssige tandeftersyn.

•  Hvis du får tandbehandling eller skal have foretaget 
en tandoperation (f.eks. tand udtræk ninger), skal du 
informere din læge og fortælle din tandlæge, at du er i 
behandling med Zoledronsyre Fresenius Kabi.

•  Kontakt straks din læge og tandlæge, hvis du oplever 
nogle problemer med din mund eller tænder såsom 
løse tænder, smerter eller hævelse, ikkehelende sår 
eller betændelses udflåd, da dette kan være tegn på 
osteonekrose af kæberne.
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