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Dette patienthuskekort indeholder vigtig 

sikkerhedsinformation, som du skal være 

opmærksom på før og under behandling 

med Zoledronsyre SUN 5 mg.

Din læge har anbefalet, at du får Zoledronsyre 

SUN 5 mg, som anvendes til behandling af 

post-menopausale kvinder og voksne mænd 

med osteoporose eller osteoporose forårsaget 

af behandling med kortikosteroider, og Pagets 

sygdom af knoglerne hos voksne. Disse 

tilstande som involverer knoglerne bliver 

tyndere og svagere så de kan gå i stykker 

lettere.

En bivirkning kaldet osteonekrose i kæben 

(knogleskade i kæben) blevet set meget 

sjældent hos patienter behandlet med 

Zoledronsyre SUN 5 mg mod osteoporose. 

Osteonekrose i kæben kan også opstå efter, at 

behandlingen er stoppet.

Det er vigtigt at prøve at undgå udvikling af 

osteonekrose i kæben, da det er en smertefuld 

lidelse, som kan være svær at behandle. For at 

mindske risikoen for udvikling af osteonekrose 

i kæben, er der nogle forholdsregler, du bør 

tage.

Fortæl din læge/sygeplejerske 

(sundhedspersonale), hvis du har nogle 

problemer med din mund eller tænder.

Din læge vil måske bede dig om at få et 

tandeftersyn, hvis du:

-   du tidligere er blevet behandlet med 

bisfosfonat

-   tager medicin kaldet kortikosteroider (fx 

prednisolon eller dexamethason)

-   ryger

-   har kræft

-   ikke har haft et tandeftersyn i lang tid

-   du har nogle problemer med din mund 

eller tænder.

-   Skal du holde en god mundhygiejne, 

regelmæssig tandbørstning og gå til 

regelmæssige tandeftersyn. Hvis du 

bruger tandproteser, skal du sikre dig, at 

de passer dig ordentligt.

-   Hvis du er i gang med tandbehandling 

eller skal gennemgå kæbekirurgi (fx en 

tandudtrækning), skal du fortælle din 

læge om din tandbehandling, og fortælle 

din tandlæge, at du er i behandling med 

Zoledronsyre SUN 5 mg.

-   Kontakt straks din læge eller tandlæge, 

hvis du får nogle problemer med din 

mund eller tænder, som fx tab af tænder, 

smerte eller hævelse, eller manglende 

sårheling eller pus fra såret, da dette kan 

være tegn på osteonekrose i kæben.

Læs indlægssedlen for yderligere information.
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