
KARTA NA PRIPOMENUTIE PRE PACIENTA
Táto karta na pripomenutie pre pacienta obsahuje dôležité informácie 
o bezpečnosti, ktoré potrebujete vedieť pred liečbou a počas liečby 
injekciami kyselinou ibandrónovou (Ibandronic acid STADA 3 mg injekčný 
roztok) pri osteoporóze po menopauze.

Lekár vám odporučil, aby ste dostávali injekcie s obsahom kyseliny ibandrónovej (Ibandronic acid 
STADA 3 mg injekčný roztok) na prevenciu kostných komplikácií (napr. zlomenín) spôsobených  
osteoporózou po menopauze. 

Vedľajší účinok nazývaný osteonekróza čeľuste (poškodenie čeľustnej kosti) sa hlásil ako veľmi 
zriedkavý u pacientov, ktorí dostávali injekcie kyseliny ibandrónovej (Ibandronic acid STADA 3 mg 
injekčný roztok) pri osteoporóze po menopauze. Osteonekróza čeľuste sa môže vyskytnúť aj po 
ukončení liečby.

Je dôležité sa snažiť a zabrániť vzniku osteonekrózy čeľuste, pretože je to bolestivý stav, ktorý sa dá 
len ťažko liečiť. Na zníženie rizika vzniku osteonekrózy čeľuste musíte dodržať niekoľko opatrení.

Pred začiatkom liečby:
Povedzte svojmu lekárovi/zdravotnej sestre (zdravotníckemu pracovníkovi), ak máte akékoľvek 
problémy v ústnej dutine alebo so zubami, alebo ak nosíte umelý chrup.

Lekár vás môže požiadať, aby ste podstúpili vyšetrenie u zubného lekára, ak:
– ste sa v minulosti liečili iným liekom, ktorý patrí medzi bisfosfonáty
– užívate lieky nazývané kortikosteroidy (ako je prednizolón alebo dexametazón)
– ste fajčiar
– máte nádor
– ste nemali vyšetrenie chrupu v priebehu dlhého času
– máte problémy v ústnej dutine alebo so zubami.

Počas liečby:
–  Máte dodržiavať dobrú ústnu hygienu, overte či je váš umelých chrup v poriadku a chodíte na 

pravidelné zubné prehliadky. 
–  Ak sa liečite u zubára alebo sa chystáte podrobiť stomatochirurgický výkon (napr. vytrhnutie zubu), 

informujte o tom svojho lekára a povedzte svojmu zubárovi, že sa liečite kyselinou ibandrónovou 
(Ibandronic acid STADA 3 mg injekčný roztok).

–  Ak budete mať akékoľvek problémy v ústnej dutine alebo so zubami, ako je vypadávanie zubov, 
bolesť alebo opuch, nehojace sa rany či výtok, okamžite kontaktujte svojho lekára a zubára, pretože 
to môžu byť prejavy osteonekrózy čeľuste.

Ďalšie informácie si prečítajte v písomnej informácii pre používateľa.
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