
Pažljivo pročitajte cijeli podsjetnik prije 
nego počnete primati lijek jer sadrži 
Vama važne sigurnosne podatke 
za lijekove koji sadrže zoledronatnu 
kiselinu. Liječnik Vam je preporučio 
primjenu zoledronatne kiseline radi 
sprječavanja koštanih komplikacija 
(npr. prijeloma) uzrokovanih koštanim 
metastazama (širenje raka iz 
primarnog mjesta u kosti) ili rakom 
kostiju, ili radi smanjenja količine 
kalcija u krvi u odraslih bolesnika 
kad je količina kalcija prevelika zbog 
prisutnosti tumora.  Nuspojava koja se 
zove osteonekroza čeljusti (oštećenje 
čeljusne kosti) zabilježena je manje 
često u bolesnika koji su primali 
zoledronatnu kiselinu za liječenje 
stanja povezanih s karcinomom. 
Osteonekroza čeljusti se također 
može javiti nakon prestanka liječenja. 
Potrebno je poduzeti sljedeće mjere 
opreza radi smanjenja rizika od  
razvoja osteonekroze čeljusti: 

Prije početka liječenja:  

• Prije početka liječenja, zamolite 
svog liječnika da Vas informira  
o osteonekrozi čeljusti. 

• Provjerite sa svojim liječnikom 
preporuča li Vam pregled kod 
zubara prije nego počnete liječenje 
sa zoledronatnom kiselinom. 

• Obratite se svom liječniku/
medicinskoj sestri (zdravstvenom 
radniku) ako imate bilo koji 
problem s Vašim ustima ili  
zubima. Bolesnici upućeni  
na kirurški zahvat na zubima  
(npr. vađenje zuba), koji ne 
obavljaju rutinske preglede  
kod zubara, koji imaju bolest  
desni, koji su pušači ili su 
prethodno liječeni ovom skupinom 
lijekova (u svrhu liječenja ili 
sprječavanja poremećaja kostiju) 
mogu imati veći rizik od razvoja 
osteonekroze čeljusti. 

Za vrijeme liječenja:  

• Održavajte dobru oralnu 
higijenu, pazite da proteza 
dobro priliježe i obavljajte 
rutinske preglede kod 
zubara. 

• Ako morate liječiti zube  
ili ste naručeni na invazivni 
stomatološki zahvat (npr. 
vađenje zuba), recite svom 
liječniku za stomatološki 
zahvat i svom zubaru da 
se liječite zoledronatnom 
kiselinom. 

• Odmah obavijestite svog 
liječnika i stomatologa ako 
imate bilo koji problem s 
Vašim ustima ili zubima 
poput klimanja zubi, bol ili 
oticanje, ranice u ustima 
koje ne cijele ili iscjedak, 
jer to mogu biti znakovi 
osteonekroze čeljusti. 

 Kartica — podsjetnik za bolesnika



 
Za dodatne informacije pogledajte uputu o lijeku. 
 
 Prijavljivanje nuspojava 

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, 
ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću 
nuspojavu koja nije navedena u uputi o lijeku. Nuspojave možete 
prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava:  
Agenciji za lijekove i medicinske proizvode (halmed) putem 
internetske stranice www.halmed.hr ili potražite halmed aplikaciju 
putem Google Play ili Apple App Store trgovine. Prijavljivanjem 
nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka. 
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