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stempel en contactgegevens behandelende arts:

Aclasta infuus
INFORMATIE VOOR PATIËNTEN

Welkom in het Dagziekenhuis Inwendige van AZ Jan
Palfijn Gent voor een Aclasta infuus ter behandeling
van osteoporose of botontkalking. In deze folder vindt
u meer informatie over de behandeling.

WAAROM EEN ACLASTA INFUUS?
U kreeg Alcasta voorgeschreven omdat u osteoporose
heeft De toediening gebeurt via een korte opname in
het dagziekenhuis.
Het werkzaam bestanddeel van Aclasta is zoledroninezuur. Alcasta hecht zich aan het botweefsel en remt de
cellen die het bot afbreken. De botten worden hierdoor
sterker en het risico op botbreuken wordt kleiner.

VOORBEREIDING VOORAF
Eerst en vooral dient de adviseur van de mutualiteit
goedkeuring te geven.
Er wordt een bloedstaal genomen ter controle van
de nierfunctie en het calciumgehalte in het bloed. Dit
bloedonderzoek kan bij de huisarts gebeuren. Afhankelijk van deze resultaten zal uw behandeling starten. Dit
bloedstaal moet recent zijn (binnen de 6 weken voor het
infuus afgenomen).
U hoeft niet nuchter te zijn. We raden wel sterk aan om
voor de behandeling extra te drinken (een halve liter
water).
Neem contact op met uw arts indien u de dagen voor
het infuus:
`` Hoge koorts kreeg.
`` Diarree of een andere aandoening met vochtverlies
had.
`` Andere medicatie hebt gebruikt.

VERLOOP VAN DE OPNAME

normaal bot

osteoporeus bot

CONTRA-INDICATIES
We raden de behandeling af bij patiënten met:
`` Een slechte nierfunctie
`` Te laag calciumgehalte in het bloed
`` Hartritmestoornissen

`` U maakt een afspraak voor opname in het Dagziekenhuis Inwendige via de poli Fysische Geneeskunde.
`` De dag van opname meldt u zich eerst aan bij de inschrijvingen in de inkomhal.
`` Na aanmelding op het Dagziekenhuis Inwendige op
de 3de verdieping, wordt u een plaats aangewezen.
`` De verpleegkundige overloopt samen met u de thuismedicatie. Het is hiervoor belangrijk dat u een lijst
van uw thuismedicatie bij de hand heeft.
`` Meld zeker allergieën of het gebruik van bloedverdunners.
`` De bloeddruk en pols worden gemeten.
`` De verpleegkundige plaatst de katheter. Aclasta wordt
via een infuuspomp toegediend om ervoor te zorgen

dat de medicatie aan de juiste snelheid wordt toegediend. De inloopsnelheid bedraagt +/- 30 minuten.
`` Na het infuus worden de bloeddruk en pols een
aantal keren gemeten ter controle.

MOGELIJKE BIJWERKINGEN
`` Griepachtige symptomen (koorts, duizeligheid, misselijkheid en braken)
`` Pijn en stijfheid van spieren en botten
Deze symptomen treden meestal op bij het eerste
infuus binnen de twee dagen en verdwijnen meestal
vanzelf.
Paracetamol en/of Ibuprofen kunnen verlichting
brengen. U kan deze ook preventief innemen.

BIJKOMENDE INFO
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen?
Bespreek die dan gerust met uw arts of een
verpleegkundige van het Dagziekenhuis Interne:
Dr. A. Pollefliet / Dr. A. Van Erck
T 09 224 87 87
Dagziekenhuis Inwendige
straat 331
T 09 224 83 31

