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Infusion Aclasta
Gäller för: Region Kronoberg

Infusion Aclasta (Zoledronsyra)
Indikation: Behandling av osteoporos hos postmenopausala kvinnor med ökad
risk för frakturer.
Att tänka på: Patienterna måste vara väl hydrerade före administrering av
Aclasta. Detta är särskilt viktigt för äldre och för patienter som får behandling
med diuretika. För att minska risken för förmaksflimmer skall S-Ca ligga inom
normalområdet innan infusionen.
Minst en vecka innan infusionen och en tid efter bör patienten behandlas med
kalk och D-vitamin i adekvata mängder. I normalfallet står patienten på detta
kontinuerligt.
Tag P-Ca, P-Alb och P-Krea några dagar innan infusionen.
Kontraindikationer: Graviditet och amning. Lågt calciumvärde. Gravt nedsatt
njurfunktion. Ålder <18 år. Överkänslighet mot Zoledronsyra eller annan
bisfosfonat eller innehållsämne (mannitol, natriumcitrat). Aktuella tandproblem.
Infusionsdagen:
• Tag längd och vikt.
• Kontrollera att P-Ca och P-Krea ligger inom referensintervallet.
• Fråga patienten om eventuella pågående tandproblem/behandlingar.
• Ge patienten T Alvedon 500 mg 2 st eller T Ipren 400 mg
(Obs! fråga patienten om överkänslighet mot ASA).
Patienten skall ha tagit Paracetamol 500 mg 2 st 6 timmar innan besöket.
• Bjud på 2 glas dryck.
• Sätt nål.
• Starta infusion Aclasta 5 mg i färdigberedd lösning 100 ml.
Låt infusionen gå med en hastighet av 200 ml/h. Använd infusionspump.
Infusionstid skall vara minst 15 minuter. Lösningen skall ha rumstemperatur vid
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2018-04-27

Sida 1 av 2

Giltig fr.o.m: 2018-04-27
Giltig t.o.m: 2020-04-27
Identifierare: 48256
Infusion Aclasta

användning och öppnad förpackning används genast.
• Dra nålen.
• Bjud på ytterligare 2 glas dryck.
• Kontrollera att patienten har T Alvedon 1 g x 3 eller T Ipren 400 mg 2 x 3
(om ej överkänslig) att ta samma dag och ytterligare 3 dagar.
• Eventuellt behöver patienten ökad dos av kalk och D-vitamin.
Lämna med remiss för kontroll av P-Ca, P-Alb och P-Krea efter 1 vecka.
• Informera om de vanligaste biverkningarna.
• Patienten kan sedan lämna mottagningen.
• Ta ställning till om patienten skall bokas för ny behandling om 1 år
inklusive eventuell ny DEXA-mätning före behandlingen.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare.
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