
Vinkkejä suun terveydestä huolehtimiseen 
syöpähoidon aikana

Tärkeää tietoa hammaslääkärille

POTILAS

HAMMASLÄÄKÄRI

Novartis on sitoutunut tukemaan sinua ZOMETA®-hoidon (tsoledronihappo) aikana.  
Haluamme muistuttaa, että suun terveyttä on tärkeää seurata koko hoidon ajan.

Zometaa käytetään:
• Ehkäisemään luustokomplikaatioita (kuten murtumia) aikuispotilailla, joilla syöpä on levinnyt luihin.
• Pienentämään veren kalsiumpitoisuutta aikuispotilailla, joilla pitoisuus on kasvaimen takia liian suuri.

Hammaslääkärikäynnit
Syöpään liittyvät hoidot kuten Zometa-hoito voivat vaikuttaa koko elimistöön, myös hampaisiin ja ikeniin. 
Zometa-hoidon aikana on tärkeää käydä hammaslääkärissä tarkastuttamassa hampaat (mahdollisuuksien 
mukaan jo ennen hoidon aloittamista). Zometaa käyttävillä potilailla on todettu leuan osteonekroosia.

Huomioitavaa ennen ZOMETA-hoidon aloittamista
• Varaa aika hampaiden tarkastukseen ja hammaskiven poistoon.
• Kerro hammaslääkärillesi, että aloitat ZOMETA-hoidon.
• Jos sinulle on suunniteltu tehtäväksi hammastoimenpiteitä, keskustele niiden toteuttamisesta  

hammaslääkärisi kanssa ennen ZOMETA-hoidon aloittamista.
• Pyydä hammaslääkäriäsi tarkastamaan irralliset hammasproteesit ja muokkaamaan ne istuviksi.
• Kerro lääkärille, jos ikenet vuotavat verta, hampaissa tai ikenissä on outo tunne tai jos sinulla on 

hammasinfektio.

Haittavaikutukset, joista on kerrottava lääkärille ja hammaslääkärille
• Suun turvotus tai haavat  • Kipu tai infektio  • Makuaistin muutokset
• Suun kuivuminen   • Karies    • Leuan jäykkyys

Hampaiden säännöllinen hoito on tärkeää
Hyvästä hammashygieniasta huolehtiminen on Zometan käyttäjillä erityisen tärkeää, sillä jotkin syöpään liittyvät 
hoidot, kuten Zometa, voivat vaikuttaa hampaisiin ja ikeniin.
• Käy säännöllisesti hammaslääkärissä
• Harjaa hampaat ja kieli hellästi jokaisen aterian jälkeen pehmeällä hammasharjalla
• Lankaa hampaat kerran vuorokaudessa
  – Jos ikenet vuotavat verta tai aristavat, vältä kyseistä aluetta
• Pidä suu kosteana huuhtomalla sitä usein vedellä
  – Monet lääkkeet aiheuttavat suun kuivumista, joka voi johtaa kariekseen ja muihin hammasongelmiin
• Vältä ilman reseptiä myytäviä suuvesiä sekä alkoholia ja tupakkaa
• Syö monipuolisesti
  – Jos suu on arka, kokeile pehmeitä, kosteita ruokia

Potilaan nimi_____________________________Puh.___________________

Syöpälääkärin nimi_______________________Puh.___________________

Sähköpostiosoite________________________________________________

Diagnoosi (tauti ja levinneisyysaste)_______________________________

Diagnoosipäivä__________________________________________________

Aiemmat ja suunnitellut hoidot:

     Leikkaus (alue)________________________________________________

     Sädehoito (alue)_______________________________________________

Lääkkeet:

     Kemoterapia______________________

     Immuunihoidot tai muut  

     biologiset hoidot

_____________________________________

     Steroidit__________________________

     Bisfosfonaatit_____________________

     Muut syöpähoidot_________________

Yhteystiedot ja lääketieteelliset tiedot 
(syöpälääkäri täyttää):

Pidä hammaslääkärisi ajan tasalla. Hyvä yhteydenpito on tärkeää. Hammaslääkärin on tiedettävä 
ZOMETA-hoidostasi. Alla olevaan lipukkeeseen kirjataan diagnoosisi ja hoitosi.  
Anna lipuke hammaslääkärillesi.

Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.



Tärkeää tietoa potilaasta

Tämä lipuke koskee potilasta, joka saa syöpähoitoa. Zometaa käyttävillä potilailla on todettu leuan osteo- 
nekroosia. Suurin osa raportoiduista tapauksista on liittynyt hammastoimenpiteisiin, kuten hampaan-
poistoon.

Potilaan hoidossa on mahdollisuuksien mukaan vältettävä invasiivisia hammastoimenpiteitä Zometa-hoi-
don aikana. Niiden on todettu pahentavan leuan osteonekroosia potilailla, joille kehittyy osteonekroosi 
spesifisesti luustoon vaikuttavan hoidon aikana. Jos invasiivinen toimenpide on välttämätön, ottakaa 
yhteyttä potilaan syöpälääkäriin (yhteystiedot lipukkeen kääntöpuolella), jotta voitte keskustella osteo-
nekroosiriskin ehkäisystä tai minimoinnista.
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