Potilaan muistutuskortti leuan luukuoliosta osteoporoosiin liittyvien
tilojen hoidossa Ibandronic Acid Accord 3 mg -injektionesteellä,
liuos esitäytetyssä ruiskussa
Tämä muistutuskortti sisältää tärkeitä turvallisuustietoja, joihin sinun on syytä perehtyä ennen
osteoporoosiin liittyvien sairauksien hoitoon tarkoitetun lbandronic Acid Accord 3 mg injektioneste, liuos -valmisteen aloittamista ja valmisteen käytön aikana.
• Lääkäri on suositellut sinulle lbandronic Acid Accord 3 mg injektioneste, liuos -valmistetta
postmenopausaalisen osteoporoosin hoitoon, koska sinulla on suurentunut murtumariski.
• Potilaille, joita hoidetaan lbandronic Acid Accord 3 mg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku
-valmisteella, annetaan sekä pakkausseloste että potilaskortti.
Potilailla, jotka ovat saaneet lbandronic Acid Accord 3 mg injektioneste, liuos -valmistetta osteoporoosiin liittyvien sairauksien hoitoon, on esiintynyt hyvin harvinaisena haittavaikutuksena (enintään
yhdellä potilaalla kymmenestätuhannesta) leuan luukuoliota eli osteonekroosia (leukaluun vaurioitumista, ONJ). Leuan luukuoliota voi ilmetä myös hoidon lopettamisen jälkeen.
Leukaluun osteonekroosin kehittyminen on tärkeää pyrkiä estämään, koska se on kivulias sairaus
ja sen hoitaminen voi olla vaikeaa. Pienentääksesi leuan luukuolion riskiä sinun on huolehdittava
muutamista varotoimenpiteistä

ENNEN HOIDON ALOITTAMISTA:
• Pyydä lääkäriltäsi lisätietoja leuan luukuoliosta ennen hoidon aloittamista.
• Kysy lääkäriltäsi, pitäisikö sinun käydä hammastarkastuksessa ennen lbandronic Acid Accord
injektioneste, liuos -hoidon aloittamista.
• Kerro lääkärille/hoitajalle (terveydenhuoltohenkilöstölle), jos sinulla on ongelmia suun tai
hampaiden kanssa.
Suun alueen leikkaus (esim. hampaan poisto), säännöllisen hammashoidon puute, iensairaus, tupakointi, erilaiset syöpähoidot tai aiempi bisfosfonaattihoito (luustohäiriöiden hoitoon tai ennaltaeh-
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käisyyn) voivat suurentaa leuan luukuolion riskiä.

RMP v. 8.0
(07/2017)

HOIDON AIKANA:
• Sinun on pidettävä huolta hyvästä suuhygieniasta ja siitä, että hammasproteesisi istuu kunnolla, sekä käytävä säännöllisesti hammastarkastuksessa.
• Jos saat hammashoitoja tai olet menossa suun alueen leikkaukseen (esim. hampaan poisto),
kerro siitä lääkärille ja kerro hammaslääkärille, että saat lbandronic Acid Accord injektioneste, liuos -valmistetta.
• Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin ja hammaslääkäriin, jos sinulla on mitä tahansa ongelmia
suun tai hampaiden kanssa, esim. hampaiden heiluminen, kipu tai turvotus, haavaumien
parantumattomuus tai märkiminen, sillä ongelmat saattavat olla oire leuan luukuoliosta.
Katso lisätietoja lääkkeen mukana toimitettavasta pakkausselosteesta.

HAITTAVAIKUTUKSISTA ILMOITTAMINEN

Voit auttaa ilmoittamalla mahdollisista haittavaikutuksista. 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 Accordille: +44 0208 901 3370 tai safety@lambda-cro.com tai
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle: www.fimea.fi,
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 FIMEA.
Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa lbandronic Acid Accord
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injektioneste, liuos -valmisteen turvallisuudesta.

RMP v. 8.0
(07/2017)

