Důležité informace týkající se zubní hygieny
u pacientů při léčbě nádorového onemocnění

PACIENT

Rádi bychom Vás informovali o tom, jak je důležité věnovat zvýšenou péči
zubnímu zdraví v průběhu léčby přípravkem ZOMETA® (kyselina zoledronová).
Zometa se užívá:
· Pro prevenci kostních komplikací, např. fraktur, u dospělých pacientů,
u kterých se nádorové onemocnění rozšířilo z primárního ložiska na kost.
· Ke snížení hladiny vápníku v krvi u dospělých pacientů, u kterých je z důvodu
přítomnosti nádoru tato hladina příliš vysoká.
Navštivte svého zubního lékaře
Léčba spojená s nádorovým onemocněním, zahrnující i přípravek ZOMETA,
může ovlivnit celé tělo včetně zubů a dásní.
Je velice důležité, abyste v průběhu léčby přípravkem ZOMETA (nebo ještě lépe před jejím
zahájením, pokud je to možné) navštívili svého zubního lékaře a nechali si zkontrolovat stav
Vašeho chrupu.
U pacientů léčených přípravkem ZOMETA byl hlášen výskyt osteonekrózy čelisti (ONJ).
Doporučené kroky před zahájením léčby přípravkem ZOMETA
· Naplánujte si návštěvu svého zubního lékaře,
který Vám vyšetří chrup a doporučí vhodné čištění zubů
· Sdělte svému zubnímu lékaři, že budete užívat přípravek ZOMETA
· Případné stomatologické zákroky by měly být provedeny ještě před zahájením léčby
přípravkem ZOMETA
· Požádejte svého zubního lékaře o kontrolu a úpravu snímatelných zubních náhrad
· Oznamte svému lékaři, pokud se u vás vyskytne krvácení dásní, nepříjemné
nebo neobvyklé pocity v ústní dutině nebo pokud se u vás objeví zubní infekce

O všem informujte svého zubního lékaře. Dobrá komunikace je velmi důležitá. Váš zubař by měl vědět,
že užíváte přípravek ZOMETA. Použijte následující formulář, do kterého prosím uveďte informace
o Vaší diagnóze a léčbě a předejte ho Vašemu zubnímu lékaři.

Důležité informace pro vašeho zubního lékaře
Kontakt a lékařské informace

ZUBNÍ LÉKAŘ
Léky:

(vyplní onkolog):
Jméno pacienta

Telefon

Chemoterapie

Jméno onkologa

Telefon

Imunoterapie nebo jiná

E-mail

biologická léčba

Diagnóza (onemoc nění a stádium)
Datum diagnózy

Steroidy

Absolvovaná a plánovaná léčba:

Bisfosfonáty

Chirurgie (místo)

Jiná léčba nádorového onemocnění

Radioterapie (místo)

Důležité informace týkající se zubní hygieny
u pacientů při léčbě nádorového onemocnění
Vedlejší účinky, o kterých byste měli
informovat svého ošetřujícího lékaře
a zubního lékaře

PACIENT

· Otok nebo drobná poranění v dutině ústní
· Bolest nebo infekce
· Změna chuťového vnímání
· Sucho v ústech
· Zubní kaz
· Ztuhlost čelistí

Pravidelná zubní hygiena je vždy důležitá
U pacientů léčených přípravkem ZOMETA je zvýšená zubní hygiena velmi důležitá,
protože některá léčiva užívaná k léčbě nádorových onemocnění, včetně přípravku ZOMETA,
mohou postihnout zuby a dásně.
· Pravidelně navštěvujte svého zubního lékaře
· Čistěte si zuby a jazyk po každém jídle pomocí
měkkého zubního kartáčku za použití citlivých tahů
· Jemně, jednou denně použijte zubní nit
Pokud Vaše dásně krvácí nebo bolí, vyhněte se tomuto bolestivému místu
· Udržujte svou ústní dutinu vlhkou pomocí častého vyplachování vodou
Mnoho léků způsobuje sucho v ústech, což může vést k zubním kazům
nebo jiným problémům se zuby
· Vyhněte se volně prodejným ústním vodám, alkoholu a tabáku
· Jezte vyváženou stravu
Pokud trpíte bolestivostí v ústní dutině, jezte, pokud možno, měkkou stravu
Jakékoli podezření na závažný nebo neočekávaný nežádoucí účinek
a jiné skutečnosti závažné pro zdraví léčených osob musí být hlášeno
Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. Podrobnosti o hlášení najdete na:
http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Adresa pro zasílání je Státní ústav pro kontrolu léčiv,
oddělení farmakovigilance, Šrobárova 48, Praha 10, 100 41,
email: farmakovigilance@sukl.cz.

Tato informace může být také hlášena společnosti Novartis na adresu:
Novartis s.r.o., Gemini, budova B
Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4,
tel: +420 225 775 218
fax: +420 225 775 205
email: farmakovigilance.cz@novartis.com
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Důležité informace pro vašeho zubního lékaře

ZUBNÍ LÉKAŘ

Pacient, který vyplnil tento ústřižek, je léčen pro nádorové onemocnění. U pacientů užívajících přípravek
Zometa byl hlášen výskyt osteonekrózy čelisti (ONJ). Většina těchto případů byla spojena se zubními
zákroky, jako například s extrakcí zubů.
Pacient léčený přípravkem Zometa by se měl pokud možno vyhýbat invazivním zubním zákrokům. Zubní
zákroky mohou vyvolat ONJ u pacientů v průběhu léčby přípravky cílenými na kost. Pokud pacient užívající
takovéto přípravky musí podstoupit invazivní zákrok, kontaktujte prosím jeho onkologa (kontaktní
informace naleznete na druhé straně tohoto listu), abyste prodiskutoval/a možné způsoby prevence nebo
minimalizace rizika rozvoje ONJ.

