
BONDRONAT® PÅMINNELSEKORT TILL PATIENT

Detta påminnelsekort innehåller viktig säkerhetsinformation som du måste 
känna till innan och under behandling med ibandronatsyra (Bondronat®) 
som ges som en infusion vid cancerrelaterade tillstånd.

Din läkare har ordinerat ibandronatsyra till dig. Det används till vuxna och förskrivs
till dig om du har bröstcancer som har spritt sig till skelettet, eller om du har ökade
kalciumnivåer i blodet som beror på en tumör. Det hjälper till att förebygga 
benbrott (frakturer) eller att skelettet blir svagare genom att minska mängden 
kalcium som försvinner från skelettet.

En biverkning som kallas osteonekros i käken (ONJ) (allvarlig förstörelse av 
benvävnaden i käken) har rapporterats i mycket sällsynta fall hos patienter som får 
ibandronatsyra för cancerrelaterade tillstånd. ONJ kan också inträffa efter avslutad 
behandling.

Det är viktigt att försöka förebygga att ONJ utvecklas då det är ett smärtsamt 
tillstånd som kan vara svårt att behandla. För att minska risken för att ONJ 
utvecklas i käken så finns det vissa försiktighetsåtgärder som du bör vidta.

Innan du får behandling:

Tala om för läkare/sjuksköterska (sjukvårdspersonal) om du har några problem 
med din mun eller tänder eller om du har tandprotes.

Din läkare kan be dig genomgå en tandundersökning om du:

tidigare har behandlats med en annan bisfosfonat
tar läkemedel som kallas kortikosteroider (såsom prednisolon eller 
dexametason)
är rökare
inte har genomgått en tandundersökning på länge
har problem med din mun eller tänder

Medan du behandlas:

Du ska upprätthålla en god munhygien, borsta dina tänder regelbundet och 
gå på regelbundna tandkontroller. Om du har tandprotes bör du se till att 
dessa passar ordentligt.
Om du får tandbehandling eller ska genomgå tandkirurgi (t.ex. dra ut en 
tand), informera din läkare och tala om för din tandläkare att du behandlas 
med ibandronatsyra (Bondronat®).
Kontakta din läkare och tandläkare omedelbart om du upplever några 
problem med din mun eller tänder såsom lösa tänder, smärta eller svullnad 
eller sår som inte läker eller vätskar eftersom detta kan vara tecken på 
osteonekros i käken.

Läs bipacksedeln som följer med ditt läkemedel för ytterligare information.

Behandlingens startdatum och kontaktuppgifter

Datum för första infusionen: ………………………………………………...

Läkarens namn: ………………………………………………………………………

Läkarens kontaktuppgifter: …………………………………………………………..

Tandläkarens namn: ………………………………………………………………….

Tandläkarens kontaktuppgifter: ……………………………………………………...

Se till att du har en förteckning över alla dina läkemedel med dig när du 
träffar sjukvårdspersonal.Tala med din läkare eller sjuksköterska eller 
tandläkare om du har några frågor om informationen i detta 
påminnelsekort.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även 
biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar 
direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka 
informationen om läkemedels säkerhet. Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

Atnahs Pharma, Tel +44 (0)1268 594777 www.atnahs.co.uk 
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