Medicinsk behandling med Prolia
Du skal behandles med lægemidlet Prolia i forbindelse med behandlingen af din prostatakræft. Prolia
er et lægemiddel, der blandt andet gives mod knogleskørhed, og når der er risiko for, at kræftsygdom
spreder sig til knoglerne.

Blod i urinen
Infektion i de øvre luftveje
Forstoppelse
Smerter i arme eller ben
Udslæt på huden.

SÅDAN VIRKER MEDICINEN
Din kræftsygdom og den medicin, du blive behandlet
med, øger risikoen for, at dine knogler bliver svagere,
og at kræften eventuelt spreder sig til knoglerne.
Prolia kan være med til at beskytte dine knogler mod
svaghed, smerter og brud. Prolia kan ikke forhindre
en eventuel spredning af prostatakræft til dine knogler, og du får medicinen udelukkende for at styrke
knoglerne.

SÅDAN FOREGÅR DEN MEDICINSKE BEHANDLING
Du får Prolia som indsprøjtning under huden på maven eller på låret. Du skal have en indsprøjtning hver
6. måned.
I forbindelse med behandlingen får du taget blodprøver, som viser kalkindholdet i dit blod.
Tag kalktilskud og D-vitamin
Vi anbefaler, at du tager et tilskud af kalk og D-vitamin, når du har fået konstateret kræft i prostata, da
behandlingen af prostatakræft kan give knogleskørhed.

I meget sjældne tilfælde er der set vedvarende smerter og sår i munden/på kæben, som ikke vil hele.
Oplever du bivirkninger, der ikke er nævnt her, eller
har du bivirkninger, som forværres, skal du kontakte
din læge.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ
Få tandeftersyn inden behandlingen
Kontakt din tandlæge for at få et tandeftersyn, inden
du begynder behandlingen med Prolia. Det er vigtigt
at opretholde en god mundhygiejne, når du har fået
konstateret prostatakræft.

KONTAKT OG MERE VIDEN
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
os.

Kontakt
Urologisk Afsnit
Tlf. 97 64 18 57
Vi træffes bedst:
Mandag – fredag 7.30 – 15.00

BIVIRKNINGER
Oftest er der ingen bivirkninger ved Prolia. Sjældne
bivirkninger er dog:
Ufrivillig vandladning
Smertefuld vandladning
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