
Tips för god munvård under cancerbehandling

Viktig information för tandläkaren

PATIENTEN

TANDLÄKAREN

Novartis vill stödja dig under din behandling med ZOMETA® (zoledronsyra).  
Vi vill påminna dig om hur viktigt det är att uppfölja munhälsan under hela behandlingen. 

Zometa används för att: 
• Förebygga benkomplikationer (t.ex. frakturer) hos vuxna patienter med benmetastaser. 
• Minska kalciumhalten i blodet hos vuxna patienter med alltför hög halt på grund av en tumör. 

Tandläkarbesök  
Cancerbehandlingar kan påverka hela kroppen, också tänderna och tandköttet. Detta gäller också för Zometa. Det 
är viktigt att du går på tandläkarkontroll under behandlingen med Zometa (om möjligt redan före behandlingen 
inleds). Benskada (osteonekros) i käken har nämligen konstaterats hos patienter som behandlas med Zometa. 

Observera detta före behandlingen med ZOMETA 
• Reservera tid för tandkontroll och borttagning av tandsten. 
• Tala om för din tandläkare att du ska inleda behandling med ZOMETA. 
• Om tandingrepp har inplanerats, ska du tala med din tandläkare om de ska genomföras eller inte innan 

behandlingen med ZOMETA inleds. 
• Om du har lösproteser, be din tandläkare kontrollera dem och anpassa dem så att de sitter stadigt. 
• Tala om för din läkare om du har blödning från tandköttet, om tänderna eller tandköttet känns konstigt eller om 

du har en tandinfektion. 

Du ska berätta om dessa biverkningar för din läkare och tandläkare  
• Svullnad eller sår i munnen   • Smärta eller infektion   • Smakförändringar  
• Torr mun    • Karies    • Stel käke 

Regelbunden vård av tänderna är viktigt  
God tandhygien är särskilt viktigt för personer som behandlas med Zometa, eftersom vissa cancerbehandlingar, 
såsom Zometa, kan påverka tänderna och tandköttet. 
• Besök tandläkare regelbundet 
• Borsta tänderna och tungan försiktigt med en mjuk tandborste efter varje måltid 
• Använd tandtråd en gång dagligen 
  – Undvik områden där tandköttet blöder eller är ömt 
• Håll munnen fuktig genom att skölja munnen ofta med vatten 
  – Många läkemedel ger muntorrhet som i sin tur kan leda till tandkaries och andra tandproblem 
• Undvik receptfria munvatten, alkohol och tobaksrökning 
• Ät mångsidigt 
  – Om munnen känns öm, prova mjuka och fuktiga maträtter

Patientens namn ___________________________Tel.__________________

Cancerläkarens namn_______________________Tel.__________________

E-post __________________________________________________________

Diagnos (sjukdom och stadium)___________________________________

Datum för diagnosen ____________________________________________

Tidigare behandlingar och inplanerade behandlingar :

     Operation (operationsområde)__________________________________

     Strålbehandling (strålbehandlingsområde)______________________

Lääkkeet:

     Kemoterapi________________________

     IImmunoterapier eller andra 

     biologiska behandlingar

_____________________________________

     Steroider__________________________

     Bisfosfonater______________________

     Annan cancerbehandling 

_____________________________________

Kontaktuppgifter och medicinska uppgifter 
(cancerläkaren fyller i):

Håll din tandläkare underrättad. God kontakt mellan dig och din tandläkare är viktigt. Din tandläkare 
måste få veta att du får behandling med ZOMETA. Be att din läkare antecknar din diagnos och 
behandling på talongen nedan. Ge sedan talongen till din tandläkare.

Läs noga igenom bipacksedeln.



Viktig information om patienten

Denna talong gäller en patient som får cancerbehandling. Osteonekros i käken har konstaterats hos 
patienter som behandlas med Zometa. De flesta rapporterade fallen av osteonekros har gällt tandingrepp, 
t.ex. tandutdragning. 

Vid behandling av patienten är det därför önskvärt att i mån av möjlighet undvika, invasiva tandingrepp 
under behandlingen med Zometa. Invasiva ingrepp har konstaterats försvåra osteonekrosen i käken hos 
patienter som får osteonekros under behandling med benspecifika läkemedel. Om ett invasivt ingrepp 
är nödvändig, kontakta patientens cancerläkare (kontaktuppgifterna finns på talongens baksida) för 
diskussion om hur osteonekros bäst förebyggs eller minimeras. 
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