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Karta przypominająca zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, których należy być 
świadomym przed leczeniem lekiem Zoledronic acid Accord stosowanym we wskazaniach onkologicznych 
oraz w jego trakcie.

• Lekarz zlecił pacjentowi przyjmowanie leku Zoledronic acid Accord w celu zapobiegania powikłaniom kostnym (np. złamaniom) 
spowodowanym obecnością przerzutów do kości lub nowotworami złośliwymi kości oraz zmniejszenia stężenia wapnia we 
krwi dorosłych pacjentów w przypadkach, gdy stężenie jest zwiększone z powodu obecności nowotworu. Nowotwory mogą 
przyspieszać przebudowę tkanki kostnej, powodując zwiększone uwalnianie wapnia z kości. Taki stan określa się mianem 
hiperkalcemii wywołanej chorobą nowotworową (ang. TIH).

U pacjentów otrzymujących lek Zoledronic acid Accord we wskazaniach onkologicznych zgłaszano niezbyt często  
(1 na 100 pacjentów) występowanie działania niepożądanego zwanego martwicą kości szczęki (ONJ) (uszkodzenie kości 
szczęki). ONJ może również wystąpić po przerwaniu leczenia.

Aby zmniejszyć ryzyko rozwoju martwicy kości szczęki, należy przestrzegać pewnych środków ostrożności:

Przed rozpoczęciem leczenia:
• Przed rozpoczęciem leczenia należy poprosić lekarza, aby powiedział pacjentowi o ONJ.
• Należy zapytać lekarza, czy przed rozpoczęciem leczenia lekiem Zoledronic acid Accord zalecane będzie badanie  
   stomatologiczne.
• Należy powiedzieć lekarzowi prowadzącemu/pielęgniarce (osobie z fachowego personelu medycznego) o ewentualnych  
  dolegliwościach w obrębie jamy ustnej lub zębów.

Pacjenci poddawani zabiegom chirurgicznym dotyczącym zębów (np. ekstrakcji zębów), osoby niekorzystające z rutynowej 
opieki stomatologicznej lub pacjenci z chorobami dziąseł, osoby palące, osoby otrzymujące różnego rodzaju leczenie on-
kologiczne lub osoby wcześniej leczone bisfosfonianem (stosowanym w leczeniu lub zapobieganiu chorobom kości) mogą 
podlegać większemu ryzyku wystąpienia ONJ.

Podczas leczenia:
• Należy utrzymywać należytą higienę jamy ustnej, zadbać o właściwe przyleganie protez zębowych i zgłaszać się na rutynowe  
   kontrolne badania stomatologiczne.
• Pacjenci w trakcie leczenia stomatologicznego lub pacjenci przed zabiegami stomatologicznymi (np. ekstrakcją zębów)  
   powinni poinformować o tym lekarza prowadzącego oraz powiedzieć stomatologowi, że przyjmują lek Zoledronic acid  
   Accord.
• Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem prowadzącym i lekarzem stomatologiem, jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek    
  dolegliwości w obrębie jamy ustnej lub zębów, takie jak chwiejność zębów, ból lub obrzęk, niegojące się owrzodzenia lub  
  obecność wydzieliny, ponieważ mogą to być objawy martwicy kości szczęki.

Dalsze informacje, patrz „Ulotka dla pacjenta”.

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 4 mg/5 ml


