Medicinsk behandling med Xgeva
(denosumab)
Du skal i behandling med lægemidlet Xgeva (denosumab). Xgeva (denosumab) stabiliserer knoglevævet
og forebygger nedbrydning af knoglerne.

SÅDAN VIRKER MEDICINEN
I normalt knoglevæv foregår der en løbende nedbrydning og opbygning af knoglerne. Når prostatakræft
har spredt sig til knoglerne, fremskyndes denne nedbrydning og dermed risikoen for knoglebrud. Xgeva
(denosumab) forsinker knoglenedbrydning, der skyldes kræft.
Xgeva (denosumab) kan ikke helbrede kræft, men
lægemidlet kan hjælpe med at formindske smerter og
nedsætte forhøjet kalkindhold i blodet.

BIVIRKNINGER
Der er bivirkninger forbundet med behandlingen med
Xgeva (denosumab), men ikke alle får disse bivirkninger.
Fortæl os straks, hvis du oplever ét eller flere af nedenstående symptomer, mens du er i behandling
med Xgeva (denosumab).
Meget almindelige bivirkninger
Rammer mere end 10 % af patienterne:


Åndenød/stakåndethed



Muskel- og skeletsmerter



Diarré.

Almindelige bivirkninger
Rammer mellem 1 % og 10 % af patienterne:

SÅDAN FOREGÅR DEN MEDICINSKE BEHANDLING
Du får Xgeva (denosumab) som indsprøjtning under
huden på maven. Du skal have en indsprøjtning hver
4. uge.
Behandlingen foregår som regel på hospitalet hver 3.
måned. De 2 mellemliggende indsprøjtninger kan din
egen læge give dig. Du får medicinen med fra hospitalet.
Få taget en blodprøve inden behandlingen
Cirka 1 uge før hver behandling skal du have taget en
blodprøve hos din læge eller på hospitalet. Blodprøver viser dit kalk- og saltniveau, samt hvordan dine
nyrer fungerer. I nogle tilfælde er det ikke nødvendigt
med en blodprøve. Det aftales ved kontrollerne.
Tag kalktilskud og D-vitamin
Du skal tage dagligt tilskud af kalk og D-vitamin,
mens du er i behandling med Xgeva (denosumab) og
medicin for prostatakræft, da dette tilskud medvirker
til at opretholde et normalt kalkindhold i blodet.



Beskadigelse af knoglen i kæben (osteonekrose)



Øget risiko for lavt kalkniveau og lavt fosfatniveau



Øget svedproduktion



Behov for tandudtrækning.

Tal eventuelt med din læge eller tandlæge om disse
bivirkninger.
Problemer med mund, tænder eller kæbe
I almindelige tilfælde (1 ud af 10 patienter) ses beskadigelse af kæbeknoglen (osteonekrose). Symptomer
på osteonekrose, som du skal være opmærksom på:


Smerter i munden og/eller kæben



Hævelse i kæben eller omkring kæben



Sår i munden



Manglende heling efter tandudtrækning



Fornemmelse af følelsesløshed eller en følelse af
tyngde i kæben



En tand, der bliver løs



Betændelse eller blødninger i munden.
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Oplever du nogle af disse symptomer, skal du kontakte os eller din tandlæge.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ
Få tandeftersyn inden behandlingen
Vi anbefaler, at du får et grundigt tandeftersyn, inden
du begynder behandlingen med Xgeva (denosumab),
da eventuelle huller i tænderne eller paradentose skal
behandles, før du kan få Xgeva (denosumab).
Det er vigtigt dagligt at have en god mundhygiejne.
Fortæl altid din tandlæge, at du er i behandling med
Xgeva (denosumab).

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

Kontakt
Ambulatorium for Urinvejskirurgi
Tlf. 97 64 18 57
Vi træffes:
Mandag – fredag 9.00 – 12.00
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