Kartica - podsjetnik za bolesnika
Pažljivo pročitajte cijeli podsjetnik prije
nego počnete primati lijek jer sadrži Vama
važne sigurnosne podatke za lijekove koji
sadrže zoledronatnu kiselinu. Liječnik
Vam je preporučio primjenu zoledronatne
kiseline koja se koristi za liječenje žena
u postmenopauzi i odraslih muškaraca s
osteoporozom ili za liječenje osteoporoze
uzrokovane liječenjem steroidima te
za liječenje Pagetove bolesti kostiju u
odraslih. Ove bolesti uključuju stanjivanje
i slabljenje kostiju zbog čega se one
lakše lome. Nuspojava koja se zove
osteonekroza čeljusti (teško oštećenje
čeljusne kosti) zabilježena je vrlo rijetko
u bolesnika koji su primali zoledronatnu
kiselinu za liječenje osteoporoze.
Osteonekroza čeljusti se također može
javiti nakon prestanka liječenja. Važno je
nastojati i spriječiti pojavu osteonekroze
čeljusti jer je to bolno stanje koje može
biti teško liječiti.
Kako bi se smanjio rizik od razvoja
osteonekroze čeljusti, trebate poduzeti
neke mjere opreza:

Prije početka liječenja:
Obavijestite svog liječnika,
ljekarnika ili medicinsku
sestru ako imate bilo kakav
problem s ustima ili zubima.
Vaš liječnik može predložiti
da obavite pregled kod
zubara ako
• ste se prije liječili
drugim lijekovima
koji su bisfosfonati
• uzimate lijekove koji se
zovu kortikosteroidi
(kao što su prednizolon
ili deksametazon)
• ste pušač
• imate rak
• duže vrijeme niste obavili
pregled kod zubara
• imate problem s
ustima ili zubima

Za vrijeme liječenja:
• Održavajte dobru oralnu
higijenu, pazite da proteza
dobro priliježe i obavljajte
rutinske preglede kod
zubara.
• Ako morate liječiti zube ili
ste naručeni na invazivni
stomatološki zahvat (npr.
vađenje zuba), recite svom
liječniku za stomatološki
zahvat i svom zubaru da
se liječite zoledronatnom
kiselinom.
• Odmah obavijestite svog
liječnika i stomatologa ako
imate bilo koji problem s
Vašim ustima ili zubima
poput klimanja zubi, bol ili
oticanje, ranice u ustima
koje ne cijele ili iscjedak,
jer to mogu biti znakovi
osteonekroze čeljusti

Za dodatne informacije pogledajte uputu o lijeku.
Prijavljivanje nuspojava
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 www.halmed.hr ili potražite HALMED aplikaciju putem Google Play ili Apple
App Store trgovine. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.
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