
Informačná karta pre pacienta 
o osteonekróze čeľuste

Táto karta na pripomenutie obsahuje dôležité informácie o bez-
pečnosti, o ktorých musíte byť informovaný pred liečbou a počas 
liečby infúziami s kyselinou zoledrónovou (Zomikos) na ochorenia 
spojené s rakovinou 

Váš lekár vám odporučil podávanie infúzií s kyselinou zoledrónovou (Zomikos), 
aby ste mohli predísť komplikáciám v kostiach (napr. zlomeniny) spôsobeným 
metastázami v kostiach alebo nádormi v kostiach a na zníženie množstva váp-
nika v krvi dospelých pacientov, keď prítomnosť nádoru spôsobí jeho prílišný 
vzostup. Nádory môžu zrýchliť normálnu prestavbu kosti tak, že sa zvýši 
uvoľňovanie vápnika z kostí. Tento stav sa označuje ako hyperkalciémia vyvo-
laná nádorom (TIH). 

U pacientov, ktorým boli podávané infúzie kyseliny zoledrónovej (Zomikos) na 
ochorenia spojené s rakovinou, bol zaznamenaný menej častý nežiaduci úči-
nok nazývaný osteonekróza čeľuste (poškodenie čeľustnej kosti). Osteonekróza 
čeľuste sa môže vyskytnúť aj po ukončení liečby. 

Aby sa znížilo riziko vzniku osteonekrózy čeľuste, musíte vykonať určité 
preventívne opatrenia: 

Pred začatím liečby: 
• Spýtajte sa pred začatím liečby svojho lekára na osteonekrózu čeľuste. 
• Overte si u svojho lekára, či je pred začatím liečby kyselinou zoledrónovou 

(Zomikos) potrebné vyšetrenie chrupu. 
• Povedzte svojmu lekárovi/zdravotnej sestre (zdravotníckemu pracovníko-

vi), ak pociťujete ťažkosti s ústami alebo so zubami.  



Pacienti, ktorí podstupujú stomatochirurgický zákrok (napr. vytrhnutie zuba), 
ktorí neabsolvujú pravidelné ošetrenia chrupu, ktorí majú ochorenie ďasien, 
ktorí fajčia, ktorí užívajú viacero druhov protinádorovej liečby alebo ktorí boli 
v minulosti liečení bisfosfonátmi (používanými na prevenciu ochorení kostí), 
môžu mať väčšie riziko vzniku osteonekrózy čeľuste. 

Počas liečby: 
• Musíte udržiavať náležitú hygienu ústnej dutiny, uistiť sa, že vám zubná 

protéza dobre prilieha a chodiť na bežné prehliadky chrupu. 
• Informujte svojho lekára, ak chodíte na ošetrenie zubov alebo plánujete 

podstúpiť stomatochirurgický zákrok (napr. vytrhnutie zuba) a povedzte 
svojmu zubnému lekárovi, že ste liečený kyselinou zoledrónovou (Zomi-
kos)

• Okamžite sa spojte so svojím lekárom a zubným lekárom, ak sa u vás 
vyskytnú akékoľvek ťažkosti v ústach alebo so zubami, napríklad uvoľne-
nie zubov, bolesť alebo opuch, alebo nehojace sa bolestivé miesta alebo 
výtok, pretože to môžu byť príznaky ochorenia nazývaného osteonekróza 
čeľuste. 

Pre ďalšie informácie si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.  
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