Medicinsk behandling med Zometa®
Du skal i medicinsk behandling med Zometa®.
Zometa® er et lægemiddel, som bruges til at behandle for meget kalk i blodet samt spredning af
kræftsygdomme til knoglerne.

og hovedpine de første 1-2 døgn efter hver behandling
Kvalme, opkastning og appetitløshed
Diarré
Åndenød

SÅDAN VIRKER MEDICINEN
Zometa® kan ikke helbrede kræftsygdomme. Det kan
dog hæmme udviklingen af knogleforandringer ved at
stabilisere knoglevævet og forebygge nedbrydning af
knogler og dermed risikoen for knoglebrud. Samtidig
er Zometa® med til at mindske smerter og nedsætte
det forhøjede kalkindhold i blodet.

SÅDAN FOREGÅR DEN MEDICINSKE BEHANDLING
Zometa® er en væske, som du skal have via et drop i
håndryggen over cirka 20 minutter. Du skal have behandlingen hver 4. uge.
Du får taget blodprøver forud for hver behandling. Det
gør du for at sikre, at kalk- og saltbalancen i blodet er
i orden.
Hver 3. gang du kommer til behandling, får du tid til
en lægesamtale. Her drøfter vi effekten af behandlingen og dit videre forløb. Det er en god idé at tage en
pårørende med til samtalen, så I er to om at lytte, og
så du har en at tale med om vores tilbagemelding.

Irritation omkring det sted, hvor droppet har siddet.
Enkelte får i sjældne tilfælde en allergisk reaktion af
Zometa®, og lægemidlet kan også påvirke nyrerne.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ
Få tandeftersyn inden behandlingen
Vi anbefaler, at du får lavet et grundigt tandeftersyn,
inden du begynder behandlingen med Zometa®.
Tandlægebesøget skal sikre, at dine tænder er i god
stand, så risikoen for, at kæbeknoglen tager skade,
nedsættes.

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
Behandlingen med Zometa® er som regel uden vedvarende bivirkninger, men i de 12 uger, hvor du er i
behandling, kan du opleve følgende bivirkninger:
Influenzalignende symptomer, fx kulderystelser,
feber, smerter i knogler, led og muskler, træthed
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