
Zoledronic Acid  
Fresenius Kabi 
Påminnelsekort

Ha alltid detta kort med dig



Detta påminnelsekort innehåller viktig 
säkerhetsinformation som du måste vara 
medveten om innan och under behandling 
med Zoledronic acid Fresenius Kabi-
injektion för cancerrelaterade tillstånd

Din läkare har rekommenderat att du får 
Zoledronic acid Fresenius Kabi-injektion för 
att förebygga skelettkomplikationer (t. ex. 
frakturer) orsakade av benmetastaser eller 
cancer i benvävnaden och/eller för att minska 
mängden kalcium i blodet hos vuxna patienter 
i de fall den är för hög på grund av en tumör.

En bieffekt som kallas osteonekros i käken 
(ONJ) (benskador i käken) har rapporterats 
som mindre vanlig (kan påverka upp till 
1 på 100 personer) hos patienter som får 
Zoledronic acid Fresenius Kabi-injektioner 
för cancerrelaterade tillstånd. ONJ kan också 
uppstå efter avslutad behandling.

För att minska risken för att utveckla 
osteonekros i käken, finns det vissa 
försiktighetsåtgärder du bör vidta:

Innan start av behandling:

•  Be din läkare att berätta om ONJ innan du 
påbörjar behandling.

• Kontrollera med din läkare om en 
tandundersökning rekommenderas innan 



du börjar behandlingen med Zoledronic acid 
Fresenius Kabi. 

• Tala om för din läkare eller sjuksköterska 
(sjukvårdspersonal) om du har några problem 
med din mun eller dina tänder.

Patienter som genomgår tandkirurgi (t ex 
tandutdragning), som inte får rutintandvård 
eller har tandköttsproblem, är rökare, som 
får olika typer av cancerbehandlingar eller 
som tidigare behandlats med en bisfosfonat 
(används för att behandla eller förebygga 
skelettsjukdomar) kan ha en högre risk att 
utveckla ONJ.

Samtidigt som du behandlas:
• Du bör ha god munhygien, se till att dina 
tandproteser passar ordentligt och gå på 
rutinmässiga tandkontroller.

• Om du får tandbehandling eller kommer att 
genomgå tandkirurgi (t. ex. tandutdragningar), 
informera din läkare och berätta för din 
tandläkare att du behandlas med Zoledronic 
acid Fresenius Kabi.

• Kontakta din läkare och tandläkare 
omedelbart om du upplever några problem 
med din mun eller dina tänder såsom lösa 
tänder, smärta eller svullnad, sår som inte 
läker eller vätskar, eftersom dessa kan vara 
tecken på osteonekros i käken. 



DITT NAMN

BEHANDLANDE LÄKARE

BEHANDLANDE SJUKHUS

TELNR TILL BEHANDLANDE SJUKHUS

DATUM DU FICK ZOLEDRONIC ACID FRESE-
NIUS KABI UTSKRIVET FÖR FÖRSTA GÅNGEN 

Läs bipacksedeln för ytterligare 
information


