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Karta pre pacienta

Táto karta pre pacienta obsahuje dôležité bezpečnostné informácie, 
ktoré je potrebné mať vo vedomí pred a počas liečby injekciami 
Kyselinou zoledrónovou medac, kvôli liečbe ochorení spojených s 
nádorovým ochorením.

Váš lekár vám odporučil, že dostanete injekcie Kyseliny zoledrónovej 
medac, ktoré pomáhajú predchádzať kostným komplikáciám (napr. 
zlomeninám) spôsobenými kostnými metastázami alebo k zníženiu 
množstva vápniku v krvi u dospelých pacientov, u ktorých je príliš vysoké 
vzhľadom k prítomnosti nádoru. 
Vedľajší účinok, ktorý sa volá osteonekróza čeľuste (ONJ) (poškodenie 
kosti v čeľusti), bol menej často  hlásený v klinických štúdiách a po 
uvedení na trh u pacientov užívajúcich injekcie kyseliny zoledrónovej  pre 
liečbu ochorení spojených s nádorovým ochorením. K ONJ môže dôjsť aj 
po ukončení liečby.
Aby sa znížilo riziko vzniku osteonekrózy čeľuste, existuje niekoľko 
opatrení, ktoré je potrebné vziať do úvahy:
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Pred začiatkom liečby:

•  Požiadajte svojho lekára, aby vás informoval o ONJ pred začatím 
liečby.

•  Poraďte sa so svojím lekárom, či je odporúčané zubné vyšetrenie pred 
začatím liečby s Kyselinou zoledrónovou medac.

•  Informujte svojho lekára / zdravotnú sestru (zdravotníckeho 
pracovníka), ak máte nejaké problémy s ústami alebo zubmi. 

Pacienti podstupujúci stomatologický chirurgický zákrok (napr. extrakciu 
zuba), ktorí nemajú pravidelnú starostlivosť zubného lekára alebo 
majú ochorenie ďasien, sú fajčiari, ktorí dostávajú rôzne typy liečby 
nádorového ochorenia alebo ktorí boli predtým liečení bisfosfonátmi 
(použitých na liečbu alebo prevenciu ochorení kostí) môžu mať vyššie 
riziko rozvoja ONJ.

Počas liečby:

•  Mali by ste udržiavať dobrú ústnu hygienu; uistite sa, že vaše zubné 
protézy doliehajú správne a podstupujte pravidelné zubné prehliadky.

•  Ak ste stomatologicky ošetrovaný alebo podstúpite dentálny zákrok 
(napr. extrakciu zuba), informujte o tom svojho lekára a oznámte 
svojmu zubárovi, že ste liečený Kyselinou zoledrónovou medac.

•  Obráťte sa na svojho lekára alebo zubára ihneď, ak sa vyskytnú 
nejaké problémy s ústami alebo zubmi, ako napríklad uvoľnené zuby, 
bolesť alebo opuch, nehojace sa ranky alebo výtok, ktoré by mohli byť 
príznakmi osteonekrózy čeľuste.

Prečítajte si písomnú informáciu pre viac informácií.
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