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VI.2 Material för offentlig sammanfattning 

Paminject 3 mg/ml, koncentrat till infusionsvätska, lösning 
 
VI.2.1 Översikt över sjukdomens epidemiologi 
 
Enligt regelverket för säkerhetsövervakning av läkemedel, Guideline on good 
pharmacovigilance practices (GVP), Modul V “Risk management systems”, avsnitt V.C.3.1., 
kan RMP Del II modul I utelämnas för generiska läkemedel. 
 
 
VI.2.2 Sammanfattning av nyttorna av behandlingen 
 
Paminject 3 mg/ml är ett läkemedel som har effekt på benstrukturen och påverkar upptag 
eller frigöring av mineraler i benvävnaden.  
 
Paminject 3 mg/ml hör till läkemedelsgruppen bisfosfonater. 
 
Läkemedlet används vid behandling av följande sjukdomar förknippade med ökad aktivitet 
hos celler som bryter ned skelettet: 
 
- höga kalciumnivåer i blodet (hyperkalcemi) förorsakade av tumörer 
- benbrott (osteolytiska lesioner) i samband med bröstcancer hos patienter med 

metastaser i benvävnaden 
- benmärgstumör förorsakad av ökad produktion av vissa immunceller (multipelt myelom i 

stadium III). 
 
 
 
VI.2.4 Sammanfattning av farhågorna för säkerheten 
 
Viktiga identifierade risker 
 
Risk Vad är känt Förebyggande 

Minskat antal blodkroppar 

(Anemi, trombocytopeni, 
lymfocytopeni, leukopeni) 

Denna biverkning kan 
förekomma hos upp till 1 av 
10 personer. 

Om du har ett minskat antal 
röda eller vita blodkroppar 
eller blodplättar ska din 
blodbild kontrolleras 
regelbundet under 
behandlingen. 
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Hjärtsvikt 

(Hjärtinsufficiens) 

Hjärtsvikt på grund av för 
mycket salt och vätska med 
andfåddhet och vatten i 
lungorna kan förekomma hos 
upp till 1 av 10 000 personer. 

 

Om du får detta läkemedel 
för inledande behandling av 
höga kalciumnivåer i blodet 
förorsakade av en tumör är 
det viktigt att du även får 
intravenös saltlösning för att 
återställa urinproduktionen. 
Läkaren kommer att 
säkerställa att du får 
tillräckligt med vätska under 
behandlingen och att för 
mycket vätsketillförsel 
undviks. Om du har en 
hjärtsjukdom, särskilt om du 
är äldre, kan för riklig tillförsel 
av salter och vätska i venen 
utlösa hjärtsvikt. Feber 
(influensaliknande symtom) 
kan också bidra till denna 
försämring.  

Reaktioner på infusionsstället Denna biverkning kan 
förekomma hos upp till 1 av 
10 personer. 

Reaktioner på infusionsstället 
kan omfatta t.ex. smärta, 
utslag, svullnad, förhårdnad 
eller veninflammation. 

Om du får biverkningar, tala 
med läkare eller 
apotekspersonal. Detta gäller 
även biverkningar som inte 
nämns i bipacksedeln. 

Allergiska reaktioner 

(Överkänslighet) 

Allergiska reaktioner, såsom 
kramper i bronkialmusklerna, 
andnöd, svullnad av ansikte, 
läppar, tunga och/eller hals 
kan uppkomma. 

Denna biverkning kan 
förekomma hos upp till 1 av 
100 personer. 

Om du får biverkningar, tala 
med läkare eller 
apotekspersonal. Detta gäller 
även biverkningar som inte 
nämns i bipacksedeln. 
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För låg kalciumnivå 

(Hypokalcemi) 

Låga kalciumnivåer med 
symtom såsom domningar, 
myrkrypningar och/eller 
muskelkramper är sällsynta. 

Tala om för läkare om du tar 
andra läkemedel för 
behandling av höga 
kalciumnivåer i blodet, 
eftersom användning av 
dessa läkemedel samtidigt 
med Paminject 3 mg/ml kan 
leda till mycket låg 
kalciumnivå i blodet vilket 
kan orsaka symtom såsom 
domningar, myrkrypningar 
och kramper. 

Tala om för läkare innan du 
ges Paminject 3 mg/ml om 
du har brist på kalcium eller 
D-vitamin (orsakad av t.ex. 
diet eller 
matsmältningsproblem). 

Om du har genomgått 
operation i sköldkörteln kan 
du vara mer benägen än 
vanligt att utveckla en för låg 
kalciumnivå i blodet. 

Vävnadsdöd i käkbenet 

(Osteonekros i käken) 

En allvarlig skada på 
käkbenet (osteonekros) har 
rapporterats hos 
cancerpatienter som fått 
behandling som inkluderar 
pamidronatdinatrium. 
Flertalet fall har satts i 
samband med olika i 
tandingrepp, såsom 
tandutdragning. 

Denna biverkning kan 
förekomma hos upp till 1 av 
100 personer. 

Tala om för tandläkare att du 
får behandling med 
Paminject 3 mg/ml innan du 
får tandvård eller genomgår 
ett kirurgiskt ingrepp. Innan 
du börjar behandlingen med 
Paminject 3 mg/ml bör du 
överväga en 
tandundersökning med 
lämplig rådgivning (bl.a. med 
tips om hur du kan ta hand 
om din tandhygien på allra 
bästa sätt, fixa tandproteser 
som sitter dåligt, sluta röka). 
Under behandlingen bör du 
undvika ingående behandling 
av tänderna om möjligt och 
gå regelbundet på 
tandkontroll. Om du utvecklar 
nekros i käkbenet under 
behandling med Paminject 
3 mg/ml (symtom kan vara 
smärta eller svullnad i 
tandköttet och/eller käken, 
domningar i käken, känsla av 
tung käke eller tandlossning) 
kan tandkirurgi förvärra 
tillståndet. Din läkare bör 
göra en individuell risk-
nyttabedömning. 
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Smärta i muskler och ben 

(Muskuloskeletal smärta) 

Detta läkemedel kan orsaka 
övergående smärta i ben, 
leder och muskler.  

Denna biverkning kan 
förekomma hos upp till 1 av 
10 personer. 

Tala om för läkare eller 
apotekspersonal om du 
märker sådana biverkningar. 

Kramper 

 

Kramper har förekommit hos 
vissa personer med höga 
kalciumnivåer i blodet 
förorsakade av tumör. Dessa 
kramper är kopplade till hög 
kalciumnivå i blodet och till 
dess effektiva behandling.  

Om du får biverkningar, tala 
med läkare eller 
apotekspersonal. Detta gäller 
även biverkningar som inte 
nämns i bipacksedeln. 

Njurskada 

(Njurtoxicitet) 

Degenerativa eller 
inflammatoriska 
njursjukdomar som leder till 
nedsatt njurfunktion kan 
förekomma hos upp till 1 av 
1 000 personer. 

 

Försämrad njurfunktion hos 
patienter med multipelt 
myelom eller med 
konstaterad njursjukdom kan 
förekomma hos upp till 1 av 
10 000 personer. 

Din njurfunktion bör 
undersökas regelbundet 
särskilt om du får infusioner 
med Paminject 3 mg/ml ofta 
och under en längre tid eller 
om du har en konstaterad 
njursjukdom eller har 
benägenhet för försämrad 
njurfunktion (t ex patienter 
med multipelt myelom 
och/eller höga kalciumnivåer 
i blodet förorsakade av 
tumör). 

 

Om din njurfunktion 
försämras under 
behandlingen med Paminject 
3 mg/ml måste infusionen 
avbrytas.  

 

 
 
 
Viktiga potentiella risker 
 
Risk Vad är känt (inklusive anledningen till att det anses som 

potentiell risk) 

Onormal hjärtrytm 

(Förmaksflimmer) 

Oregelbunden hjärtrytm (förmaksflimmer) har observerats 
hos patienter som fått pamidronat. Det är i dagsläget inte 
fastställt om pamidronat orsakar oregelbunden hjärtrytm. 
Tala om för din läkare om du upplever oregelbunden 
hjärtrytm under tiden du behandlas med pamidronat. 
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Ovanligt lårbensbrott 

(Atypiska lårbensfrakturer) 

Ovanliga lårbensbrott, särskilt hos patienter som 
långtidsbehandlas mot benskörhet, kan förekomma i 
sällsynta fall. Kontakta läkare om du upplever smärta, 
svaghet eller obehag i lår, höft eller ljumske eftersom detta 
kan vara ett tidigt tecken på ett eventuellt lårbensbrott.    

Icke godkänd användning 
hos vuxna och barn  

(Användning utanför villkoren 
för godkännandet för 
försäljning) 

Terapeutiska användningsområden och 
doseringsanvisningar ska följas.  

 
 
 
Uppgifter som saknas 
 
Risk Vad är känt (inklusive anledningen till att det anses som 

potentiell risk) 

Användning för barn och 
ungdomar 

Det finns inte tillräckligt med klinisk erfarenhet av användning 
av pamidronatdinatrium för barn och ungdomar (< 18 år). 

 
 
VI.2.5 Sammanfattning av riskminimeringsåtgärder per farhåga för säkerheten 
Alla läkemedel har en produktresumé som ger läkare, farmaceuter och annan hälso- och 
sjukvårdspersonal anvisningar om hur läkemedlet ska användas samt om riskerna och 
rekommendationerna för minimering av dessa. En förkortad version av produktresumén på 
lekmannaspråk är tillgänglig i form av bipacksedeln. Åtgärderna i dessa dokumenter kallas 
rutinmässiga riskminimeringsåtgärder. 

Produktresumén och bipacksedeln för Paminject 3 mg/ml, koncentrat till infusionsvätska, 
lösning finns på läkemedlets EPAR-sida. 

Det finns inga ytterliga riskminimeringsåtgärder för detta läkemedel. 

 

VI.2.6 Utvecklingsplan efter godkännandet av läkemedlet 
Inga studier efter godkännandet av läkemedlet har ålagts eller planerats. 

 

VI.2.7 Sammanfattning av ändringar till riskhanteringsplanen över tid 
 
Version Datum Farhågor för 

säkerheten 
Kommentarer 

V01 5.11.2012 Viktig potentiell risk: 
- Atypiska 

lårbensfrakturer 
 

inga 

V02 30.8.2013 Följande risker 
tillfogades som viktiga 
identifierade risker: 

inga 
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Version Datum Farhågor för 
säkerheten 

Kommentarer 

- Anemi, 
trombocytopeni, 
lymfocytopeni, 
leukopeni 

- Hjärtsvikt 
(vänsterkammarsvikt 
eller kongestiv 
hjärtsvikt)  

- Reaktioner på 
infusionsstället 

- Överkänslighet  
- Hypokalcemi 
- Osteonekros i käken  
- Muskuloskeletal 

smärta (övergående 
smärta i ben, leder 
och muskler) 

- Kramper 
- Njurtoxicitet 

(försämring av 
njurfunktionen, 
njursvikt) 

 
Följande risker 
tillfogades som viktiga 
potentiella risker: 
- Förmaksflimmer  
- Användning utanför 

villkoren för 
godkännandet för 
försäljning (hos 
vuxna och barn) 

 
Följande risker 
tillfogades som 
uppgifter som saknas: 
- Användning för barn 

och ungdomar 
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