
INFORMAČNÍ KARTA PACIENTA
O OSTEONEKRÓZE ČELISTI

Tato informační karta pacienta obsahuje 
důležité informace o bezpečnosti,

které potřebujete vědět před léčbou
a během léčby kyselinou ibandronovou.

 

Váš lékař Vám doporučil nitrožilní léčbu přípravkem 
obsahujícím kyselinu ibandronovou, která se užívá 
při následujících onemocněních:
• k léčbě osteoporózy u žen po menopauze;
• při rakovině prsu, která se šíří do kostí (kostní me-

tastázy), napomáhá k předcházení vzniku kostních 
zlomenin (fraktur) a předcházení dalším kostním 
komplikacím, které by mohly vyžadovat chirurgic-
ký zákrok nebo radioterapii (ozařování);

• k léčbě zvýšené hladiny vápníku v krvi v důsledku
nádorového onemocnění.

Nežádoucí účinek nazývaný osteonekróza čelisti 
(poškození čelistní kosti) byl hlášen jako velmi vzác-
ný u pacientů léčených nitrožilní kyselinou ibandro-
novou při léčbě stavů souvisejících s osteoporózou 
nebo 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:
Před zahájením léčby kyselinou ibandronovou informujte svého lé-
kaře nebo zdravotní sestru, pokud máte nějaké problémy v dutině 
ústní. Váš lékař Vás může požádat o podstoupení zubního vyšetření:
• pokud jste byli dříve léčeni bisfosfonáty (užívané k léčbě nebo 

prevenci kostních potíží),
• pokud užíváte léky nazývané kortikosteroidy (jako je prednizo-

lon nebo dexamethason),
• pokud kouříte,
• pokud máte onkologické onemocnění,
• pokud nechodíte na pravidelné zubní prohlídky,
• pokud máte jakékoli potíže v dutině ústní nebo se zuby, napří-

klad špatný zdravotní stav chrupu, onemocnění dásní nebo 
plánované extrakce zubů.

Během léčby:
• Dodržujte pečlivou ústní hygienu (včetně pravidelného čištění zubů).
• Choďte na pravidelné zubní prohlídky.
• Pokud nosíte zubní protézu, ujistěte se, že vám dobře sedí.
• Jestliže jste v současné době léčeni u zubaře nebo pokud se chystáte 

podstoupit stomatochirurgický zákrok (např. vytržení zubu), infor-
mujte o tom svého lékaře. Sdělte svému zubaři, že jste léčeni příprav-
kem obsahujícím kyselinu ibandronovou.

• 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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