
Tilläggsinformation till Prolia® (denosumab) patientbroschyr gällande:

Prolia® Påminnelse - påminnelseprogram 
för dig som står på behandling med 
Prolia®:
Vad är Prolia® Påminnelse? – ett påminnelseprogram för dig som patient 
som innebär att det kommer sms till din mobiltelefon för att påminna dig 
om att boka tid för din nästa injektion med Prolia®.

Syftet med Prolia® Påminnelse och dessa sms-meddelanden till din 
mobiltelefon, är att underlätta för dig som patient att komma ihåg och få 
dina injektioner av läkemedlet Prolia® mot osteoporos.

Prolia® är ett läkemedel som du ska ta tillsvidare var 6:e månad och 
behandlingen ska inte avslutas utan att du rådgör med din läkare. 
Osteoporos är en kronisk sjukdom och slutar du att ta dina injektioner med 
Prolia® så försvinner det skydd mot frakturer (benbrott) som Prolia® ger 
och risken för frakturer ökar.

Du kommer att få sms var 3:e månad som påminnelse. Du kan då även 
avregistrera dig från att få sms till din mobiltelefon om du inte längre 
önskar vara del av Prolia® Påminnelse.

Om du inte redan är anmäld till Prolia® Påminnelse och önskar registrera 
dig för dessa sms-påminnelser, vänligen besök nedan webb-adress på din 
dator genom att gå in på internet och skriv in följande:

Länk till registrering: https://psp.adxto.com/proliapaminnelse/sv-SE

Du kan också använda dig av följande QR-kod. Starta 
kameran på din mobiltelefon och håll kameran över QR-
koden. Din mobil skannar då av koden. Tryck sen på notisen 
som syns på skärmen för att öppna länken som är kopplad 
till QR-koden. Du kommer då till registreringssidan.

Om du har frågor kring din behandling, vänligen vänd dig till din läkare 
eller sjuksköterska. 

Denna information har du fått av din läkare/sjuksköterska 
och är till dig som behandlas med Prolia® (denosumab)



Box 706, 169 27 Solna, 08-695 11 00. www.amgen.se

Förmån: Prolia® (denosumab) är endast subventionerat för behandling av osteoporos hos 
postmenopausala kvinnor och hos män som löper ökad risk för frakturer där behandling 
med alendronsyra inte bedöms som lämplig, samt för behandling av benförlust på grund av 
antihormonell behandling hos män med prostatacancer som löper ökad risk för frakturer.

Prolia® (denosumab) Rx, (F) 60 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta. ATC-kod: 
M05BX04. 

Indikation: Behandling av  osteoporos hos postmenopausala kvinnor och hos män som 
löper ökad risk för frakturer. Hos postmenopausala kvinnor minskar Prolia® signifikant 
risken för vertebrala och icke-vertebrala frakturer inklusive höftfrakturer. Behandling av 
benförlust på grund av antihormonell behandling hos män med prostatacancer som löper 
ökad risk för frakturer. Hos män med antihormonell behandling mot prostatacancer minskar 
Prolia® signifikant risken för vertebrala frakturer. Behandling av benförlust på grund av 
långtidsbehandling med systemiska glukokortikoider hos vuxna patienter som löper ökad 
risk för frakturer.

Kontraindikation: Använd inte Prolia® om du har låg kalciumhalt i blodet (hypokalcemi).

För mer information läs alltid bipacksedeln som medföljer förpackningen alternativt online 
på FASS allmänhet (www.fass.se)

Datum för översyn av bipacksedel: september 2020. www.amgen.se
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