
Verzija 1, 4.8.2017. 

 

KARTICA ZA BOLESNIKE 

 

 

Ova kartica s podsjetnikom sadrži važne sigurnosne informacije kojih morate biti 

svjesni prije i tijekom liječenja injekcijama lijeka Pamitor koji sadrži pamidronat za 

stanja povezana s rakom  
 

Vaš liječnik preporučio je da primate injekcije lijeka Pamitor koji sadrži pamidronat za 

sprječavanje komplikacija kosti (npr. prijeloma) koje su uzrokovane metastazama kosti ili 

rakom kosti, za liječenje tumorom izazvane hiperkalcijemije te tumorom izazvane osteolize 

kod koštanih metastaza, multiplog mijeloma i Pagetove bolesti kostiju. 

 

Nuspojava pod nazivom osteonekroza čeljusti (ONČ) (oštećenje kosti u čeljusti) prijavljena je 

nepoznatom učestalošću u bolesnika koji primaju injekcije lijeka Pamitor koji sadrži 

pamidronat za stanja povezana s rakom. ONČ se takoĎer može pojaviti i nakon prekida 

liječenja.  

Kako bi se smanjio rizik od razvoja osteonekroze čeljusti, morate poduzeti neke mjere opreza:  

 

Prije početka liječenja:  

 Zamolite liječnika da Vas informira o ONČ-u prije početka liječenja.  

 

 Provjerite s liječnikom preporučuje li se stomatološki pregled prije početka 

liječenja lijekom Pamitor koji sadrži pamidronat.  

 

 Obavijestite svog liječnika / medicinsku sestru (zdravstvenog djelatnika) ako imate 

bilo kakvih problema s ustima ili zubima.  

 

Bolesnici podvrgnuti stomatološkom operativnom zahvatu (npr. vaĎenju zuba), koji ne 

primaju rutinsku stomatološku skrb ili imaju bolest desni, koji su pušači, koji primaju razne 

vrste liječenja raka ili koji su prethodno liječeni bisfosfonatom (korištenim za liječenje ili 

sprječavanje poremećaja kosti) mogu imati visok rizik od razvoja ONČ-a.  

 

Tijekom liječenja:  

 Morate održavati dobru oralnu higijenu, paziti da vam zubne proteze pravilno 

pristaju i obavljati rutinske stomatološke kontrole.  

 

 Ako primate stomatološko liječenje ili ćete se podvrgnuti stomatološkom 

operativnom zahvatu (npr. vaĎenju zuba), obavijestite svog liječnika i recite svom 

stomatologu da se liječite lijekom Pamitor koji sadrži pamidronat.  

 

 Odmah se obratite svom liječniku i stomatologu ako osjetite bilo kakve probleme s 

ustima ili zubima kao što je klimanje zuba, bol ili oticanje, ranice koje ne zarastaju ili 

iscjedak, jer to mogu biti znakovi osteonekroze čeljusti.  

 

Pročitajte uputu o lijeku za dodatne informacije. 

 

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili 

medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u uputi o 

lijeku. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava:  

Agenciji za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) putem internetske stranice 
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www.halmed.hr  ili potražite HALMED aplikaciju putem Google Play ili Apple App Store 

trgovine. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka. 


