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Pamidronat-injektion
uttalas som (pa mi droe' nate)

hur är denna medicin utskriven?

Pamidronat används för att behandla höga nivåer av kalcium i blodet som kan orsakas av vissa typer av cancer. 
Pamidronat används också tillsammans med cancerkemoterapi för att behandla skelettskador orsakade av 
multipelt myelom (cancer som börjar i plasmacellerna [en typ av vita blodkroppar som producerar ämnen som 
behövs för att bekämpa infektion]) eller av bröstcancer som har spridit sig till benen . Pamidronat används också 
för att behandla Pagets sjukdom (ett tillstånd där benen är mjuka och svaga och kan vara deformerade, 
smärtsamma eller lätt att brytas). Pamidronatinjektion är i en klass av läkemedel som kallas bisfosfonater. Det 
fungerar genom att bromsa bennedbrytningen, öka bentätheten (tjockleken) och minska mängden kalcium som 
frigörs från benen till blodet.

hur ska detta läkemedel användas?

Pamidronatinjektion kommer som en lösning (vätska) för att injicera långsamt i en ven under 2 till 24 timmar. 

Det injiceras vanligtvis av en vårdgivare på en läkarmottagning, sjukhus eller klinik. Det kan ges en gång var 3:e 

till 4:e vecka, en gång om dagen i 3 dagar i rad, eller som en engångsdos som kan upprepas efter 1 vecka eller 

längre. Behandlingsschemat beror på ditt tillstånd.

Din läkare kan rekommendera ett kalciumtillskott och en multivitamin som innehåller D-vitamin att ta 
under din behandling. Du bör ta dessa kosttillskott varje dag enligt anvisningar från din läkare.

användningsområdena för detta läkemedel

Denna medicin kan ordineras för andra ändamål; fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.

bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

Innan du får pamidronatinjektion,
tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot pamidronatinjektion, alendronat (Fosamax), 
etidronat (Didronel), risedronat (Actonel), tiludronat (Skelid), zoledronatsyra (Zometa), någon annan medicin 
eller något av innehållsämnena i pamidronat injektion. Fråga din apotekspersonal om en lista över 
ingredienserna.

berätta för din läkare och apotekspersonal vilka receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer, 
kosttillskott och örtprodukter du tar eller planerar att ta. Var noga med att nämna något av följande: 
läkemedel mot cancerkemoterapi; orala steroider som dexametason (Decadron,
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Dexone), metylprednisolon (Medrol) och prednison (Deltasone); och talidomid (Thalomid). Din läkare 
kan behöva ändra doserna av dina mediciner eller övervaka dig noggrant för biverkningar. Många 
andra mediciner kan också interagera med pamidronatinjektion, så se till att berätta för din läkare om 
alla mediciner du tar, även de som inte finns på den här listan.

tala om för din läkare om du behandlas med strålbehandling och om du har eller någonsin har genomgått 
sköldkörteloperation, kramper eller lever- eller njursjukdom.

berätta för din läkare om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Du bör använda en pålitlig 
preventivmetod för att förhindra graviditet medan du får pamidronat. Om du blir gravid medan du får 
pamidronat, kontakta din läkare omedelbart. Tala med din läkare om du planerar att bli gravid någon 
gång i framtiden eftersom pamidronat kan finnas kvar i kroppen i flera år efter att du slutat använda 
det.

du bör veta att pamidronat kan orsaka allvarliga problem med din käke, särskilt om du genomgår en 
tandoperation eller behandling medan du tar medicinen. En tandläkare bör undersöka dina tänder 
och utföra alla nödvändiga behandlingar innan du börjar ta pamidronat. Var noga med att borsta 
tänderna och rengöra munnen ordentligt medan du får pamidronat. Tala med din läkare innan du 
har några tandbehandlingar medan du får denna medicin.

du bör veta att pamidronatinjektion kan orsaka svår ben-, muskel- eller ledvärk. Du kan börja känna denna 
smärta inom dagar, månader eller år efter att du först fått pamidronatinjektion. Även om denna typ av 
smärta kan börja efter att du har fått pamidronatinjektion under en tid, är det viktigt för dig och din läkare 
att inse att den kan orsakas av pamidronat. Ring din läkare omedelbart om du upplever svår smärta någon 
gång under din behandling med pamidronatinjektion. Din läkare kan sluta ge dig en pamidronatinjektion 
och din smärta kan försvinna efter att du avslutat behandlingen med detta läkemedel.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

Om inte din läkare säger något annat, fortsätt din normala kost

hatt ska jag göra om jag glömmer en dos?

Ring din läkare om du missar en dos pamidronat eller en tid för att få en dos pamidronat.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

Pamidronatinjektion kan orsaka biverkningar. Tala om för din läkare om något av dessa 
symtom är allvarliga eller inte försvinner:

rodnad, svullnad eller smärta på injektionsstället

magont

aptitlöshet

förstoppning

illamående

kräkningar

halsbränna

förändring i förmåga att smaka mat
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sår i munnen

feber

huvudvärk

yrsel

överdriven trötthet

svårt att somna eller att sova

hosta

svårigheter att urinera eller smärtsam urinering

svullnad av händer, armar, fötter, vrister eller underben

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av dessa symtom, kontakta din 
läkare omedelbart:

smärtsamt eller svullet tandkött

lossning av tänderna

domningar eller tung känsla i käken

dålig läkning av käken

spyor som är blodiga eller ser ut som kaffesump

blodig eller svart och tjäraktig avföring

andnöd

snabba hjärtslag

svimning

plötslig åtstramning av muskler

domningar eller stickningar runt munnen

ögonsmärta eller tårar

Pamidronatinjektion kan orsaka andra biverkningar. Ring din läkare om du har några ovanliga problem när 
du tar denna medicin.

Om du upplever en allvarlig biverkning kan du eller din läkare skicka en rapport till Food and Drug 
Administrations (FDA) MedWatch Biverkningsrapporteringsprogram online
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) eller per telefon (1-800-332- 1088).

hatt bör jag veta om förvaring och kassering av denna medicin?

Om du administrerar denna medicin hemma, kommer din läkare att berätta hur du ska förvara den. Följ 
dessa instruktioner noggrant.
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Onödiga mediciner bör kasseras på särskilda sätt för att säkerställa att husdjur, barn och andra människor inte kan 
äta dem. Du bör dock inte spola ner denna medicin i toaletten. Istället är det bästa sättet att göra sig av med din 
medicin genom ett program för återtagning av medicin. Prata med din apotekspersonal eller kontakta din lokala 
sop-/återvinningsavdelning för att lära dig mer om återtagningsprogram i ditt samhälle. Se FDA:s webbplats för 
säker bortskaffande av läkemedel (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) för mer information om du inte har 
tillgång till ett återtagningsprogram.

n nödfall/överdos

Vid överdosering, ring giftkontrolltjänsten på 1-800-222-1222. Information finns även tillgänglig online 
påhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Om offret har kollapsat, fått ett 
anfall, har svårt att andas eller inte kan väckas, ring omedelbart räddningstjänsten på 911.

Symtom på överdosering kan inkludera:

feber

förändring i förmåga att smaka mat

plötslig åtstramning av musklerna

domningar eller stickningar runt munnen

hat annan information bör jag veta?

Håll alla möten med din läkare och laboratoriet. Din läkare kommer att beställa vissa laboratorietester för att 

kontrollera din kropps svar på pamidronatinjektion.

Det är viktigt för dig att föra en skriftlig lista över alla receptbelagda och receptfria (receptfria) läkemedel 
du tar, samt alla produkter som vitaminer, mineraler eller andra kosttillskott. Denna lista bör du ta med 
dig varje gång du besöker en läkare eller om du är inlagd på sjukhus. Det är också viktig information att 
ha med sig i nödsituationer.

rand namn

Aredia®

deras namn

ADP natrium

AHPrBP natrium
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Lär dig hur du citerar den här sidan
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