Information till Dig som får behandling med Zoledronsyra
Du har blivit kallad för att få en infusion med läkemedlet Zoledronsyra. Det är en
skelettstärkande behandling som används vid vissa cancerformer, antingen vid spridning till
skelettet eller för att förebygga sådan spridning, eller mot benskörhet orsakad av
cancerbehandlingen.
Detta läkemedel ersätter tidigare eventuell medicinering med Fosamax, Fosavance, Alendronat,
Optinate eller Didronate (ersätter dock inte D-vitamin och kalkmedicinering).
Innan behandling med Zoledronsyra ska behandling med D-vitamin och kalk vara påbörjad. Om
du inte står på sådan medicinering sedan tidigare, hör av dig till oss så ordnar vi med recept.
Var vänlig gå till din vårdcentral för blodprovstagning 3-7 dagar innan besöket.
Inför ditt besök får du anmäla dig och betala i sjukhusreceptionen.
Sedan är du välkommen till kirurgmottagningen. Gå till inskrivningsmottagningen, följ de gula
pilarna på golvet så hittar du oss här.
Infusionen (droppet) ges under 15 minuter och hela besöket beräknas ta ca 30 min.
För att förhindra uttorkning ska du dricka minst ett glas dryck före infusion och ett glas efter.
Du blir också bjuden på dryck under infusionen.
Du bör ha Paracetamol (Panodil eller Alvedon) 500 mg hemma inför behandlingen, då
läkemedlet kan ge biverkningar i form av influensaliknande värk i kroppen och allmän
sjukdomskänsla. Därför kan du ta 2 tabletter Paracetamol 500 mg cirka 4-6 timmar innan
du kommer till mottagningen och 2 tabletter 3 gånger dagligen behandlingsdagen och 2-3 dagar
efteråt.
Var även uppmärksam på krypningar, stickningar och domningar kring munnen, i tungan, fingrar
och fötter, spasm i ansiktsmuskulatur samt generell muskelvärk.
Om du har tandproblem eller håller på med någon tandbehandling, hör av dig till oss då man
inte bör behandlas med Zoledronsyra samtidigt.
Innan du går hem ska vi göra en planering för uppföljningen.
För ombokning och frågor ring oss måndag-torsdag kontorstid på telefon 0470-58 85 53.
Med vänlig hälsning personalen på kirurgmottagningen, Centrallasarettet Växjö
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Broschyren kan beställas inläst på cd,
i punktskrift eller på lättläst svenska.
Kontakta kommunikationsavdelningen
via växeln 0470 58 80 00.
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