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Detta påminnelsekort innehåller viktig 

säkerhetsinformation som du måste vara 

medveten om innan och under 

behandling med Zoledronic acid SUN      

5 mg.

Din läkare har rekommenderat att du får 

Zoledronic acid SUN 5 mg som används för att 

behandla osteoporos hos kvinnor efter 

klimakteriet, osteoporos hos vuxna män och 

osteoporos orsakat av behandling med 

kortikosteroider samt Pagets sjukdom hos 

vuxna. Osteoporos medför förtunning och 

försvagning av benvävnaden och ökar risken 

för benbrott.

Mycket sällan har en biverkan som kallas 

osteonekros i käken (ONJ) (benskador i 

käken) rapporterats hos patienter som 

behandlats med Zoledronic acid SUN 5 mg 

mot osteoporos. ONJ kan också uppstå efter 

avslutad behandling.

Det är viktigt att försöka förhindra att ONJ 

utvecklas då detta är ett smärtsamt tillstånd 

som kan vara svårt att behandla. Det finns 

vissa försiktighetsåtgärder du bör vidta för att 

minska risken för att utveckla ONJ: 

Tala om för din läkare/sjuksköterska 

(sjukvårdspersonal) om du har några problem 

med din mun eller dina tänder.

Din läkare kan be dig genomgå en 

tandundersökning om du:

-   tidigare har behandlats med en 

bisfosfonat

-   tar läkemedel som kallas 

kortikosteroider (såsom prednisolon eller 

dexametason)

-   är rökare

-   har cancer

-   inte har gjort någon tandundersökning 

på lång tid

-   har några problem med din mun eller 

tänder. 

-   Bör du upprätthålla en god munhygien, 

borsta tänderna regelbundet och gå på 

regelbundna tandkontroller. Om du bär 

tandproteser bör du se till att dessa 

passar ordentligt.

-   Om du får tandbehandling eller skall 

genomgå tandkirurgi (t.ex. dra ut en 

tand) ska du  informera din läkare  och 

berätta för din tandläkare att du 

behandlas med Zoledronic acid SUN        

5 mg.

-   Kontakta din läkare och tandläkare 

omedelbart om du upplever några 

problem med din mun eller tänder såsom 

lösa tänder, smärta eller svullnad, eller 

sår som inte läker eller vätskar, eftersom 

dessa kan vara tecken på osteonekros i 

käken.

Läs bipacksedeln för ytterligare information.

Påminnelsekort avseende 

osteonekros i käken

Påminnelsekort avseende 

osteonekros i käken
Innan start av behandling: Samtidigt som du behandlas: 
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