Informační karta pacienta
o osteonekróze čelisti
Tato informační karta pacienta obsahuje důležité informace
o bezpečnosti, které potřebujete vědět před léčbou a během léčby
kyselinou zoledronovou (TAIRA) při léčbě stavů souvisejících
s nádorovým onemocněním.

Váš lékařVám doporučil nitrožilní léčbu (infuzi) přípravkem obsahujícím kyselinu
zoledronovou (Taira), který se užívá
k prevenci kostních komplikací, například zlomenin u dospělých pacientů
s kostními metastázami (rozsev nádoru z původního místa do kosti).
ke snížení množství kalcia v krvi u dospělých pacientů s příliš vysokou
hladinou kalcia vyvolanou nádorovým onemocněním.
Nežádoucí účinek nazývaný osteonekróza čelisti (poškození čelistní kosti) byl
hlášen jako méně častý (může postihnout až 1 ze 100 pacientů) u pacientů
léčených infuzemi kyseliny zoledronové (Taira) při léčbě stavů souvisejících
s nádorovým onemocněním. Osteonekróza čelisti se může vyskytnout rovněž
po ukončení léčby.
Je důležité se pokusit vzniku osteonekrózy čelisti zabránit. Může být bolestivá
a její léčba může být složitá. Aby se snížilo riziko vzniku osteonekrózy čelisti,
dodržujte, prosím, tato opatření:
Před zahájením léčby:
Požádejte svého ošetřujícího lékaře, aby Vás informoval o osteonekróze
čelisti, dříve než zahájíte léčbu.

Informujte se u svého lékaře, zda máte před zahájením léčby kyselinou
zoledronovou (Taira) podstoupit zubní prohlídku.
Informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru, pokud máte nějaké potíže
v ústní dutině nebo se zuby.
Vyšší riziko vzniku osteonekrózy čelisti mají pacienti, kteří podstupují
stomatochirurgické zákroky (např. trhání zubu), nechodí na pravidelné zubní
prohlídky, mají potíže s dásněmi, kouří, souběžně postupují další onkologickou
léčbu nebo byli dříve léčeni bisfosfonáty (užívanými k léčbě nebo prevenci
kostních onemocnění).
Během léčby:
Dodržujte pečlivou ústní hygienu (včetně pravidelného čištění zubů)
Choďte na pravidelné zubní prohlídky
Pokud nosíte zubní protézu, ujistěte se, žeVám dobře sedí
Jestliže jste v současné době léčeni u zubaře nebo pokud se chystáte
podstoupit stomatochirurgický zákrok (např. vytržení zubu), informujte
o tom svého lékaře. Sdělte svému zubaři, že jste léčeni přípravkem obsahující
kyselinu zoledronovou (Taira)
Pokud se u Vás během léčby objeví jakýkoli problém v dutině ústní nebo
se zuby, jako vypadávání zubů, bolest nebo otok nebo nehojící se rány
či výtok, kontaktujte, prosím, IHNED svého lékaře a zubaře, protože se může
jednat o příznaky osteonekrózy čelisti.

Další informace najdete v příbalové informaci, která je součástí balení léku.
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