Tärkeää tietoa potilaille
Potilaskortti

a Pfizer company

Tämä kortti sisältää tärkeitä turvallisuutta koskevia tietoja, joista sinun on oltava tietoinen ennen kuin saat hoitoa seuraavilla lääkkeillä ja hoidon aikana:

Zoledronic Acid Hospira
4 mg/5 ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten
4 mg/100 ml infuusioneste, liuos
Lääkäri on suositellut sinulle tsoledronihappohoitoa estämään riskiä saada luustokomplikaatioita (esim.
luunmurtumia), jotka aiheutuvat luumetastaaseista tai luusyövästä, tai vähentämään kalsiumin määrää
veressä aikuispotilailta, joilla kalsiumin pitoisuus veressä on noussut liian korkeaksi kasvaimen takia.
Tsoledronihappoa syöpään liittyvien sairauksien hoitoon saaneilla potilailla on raportoitu melko
harvinaisena haittavaikutuksena leuan osteonekroosiksi kutsuttua sairautta (leukaluun vaikea-asteinen
vaurio). Leuan osteonekroosi voi ilmetä myös hoidon lopettamisen jälkeen.
Jotta leuan osteonekroosin kehittymisen riskiä voidaan vähentää, sinun pitää noudattaa joitakin varotoimia:
Ennen hoidon aloittamista:
• Pyydä lääkäriä kertomaan sinulle leuan osteonekroosista ennen kuin aloitat hoidon.
• Tarkista lääkäriltä, onko suositeltavaa käydä hammastarkastuksessa ennen kuin tsoledronihappohoito
aloitetaan.
• Kerro lääkärille/sairaanhoitajalle (terveydenhuollon ammattilaiselle), jos sinulla ongelmia suun tai
hampaiden kanssa.
Riski saada leuan osteonekroosi saattaa olla suurempi potilailla, joille tehdään hammasleikkaus (esim.
hampaanpoisto), jotka eivät saa säännöllistä hammashoitoa tai joilla on iensairaus, jotka tupakoivat,
saavat erilaisia syöpähoitoja tai ovat aikaisemmin saaneet bisfosfonaattihoitoa (käytetään hoitamaan tai
ehkäisemään häiriöitä luussa).
Hoidon aikana:
• Sinun tulee säilyttää hyvä suuhygienia, käydä säännöllisesti hammastarkastuksessa ja huolehtia, että
hammasproteesi istuu kunnolla.
• Jos hampaitasi hoidetaan tai sinulle tehdään hammasleikkaus (esim. hampaanpoisto), kerro lääkärille ja
hammaslääkärille, että saat tsoledronihappohoitoa.
• Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin ja hammaslääkäriin, jos sinulla on ongelmia suun tai hampaiden
kanssa (kuten hampaan heiluminen, kipu tai turvotus, haavaumien parantumattomuus tai eritevuoto),
sillä ne saattavat olla merkki leuan osteonekroosista.
Lue lisätietoja pakkausselosteesta.
Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä
koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa
haittavaikutuksista myös suoraan www-sivusto: www.fimea.fi, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus
Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 FIMEA. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa
saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.
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