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Leve øyeblikket!



  Mandag.
 Nitimen, ferskt grovbrød og skummet melk.  

Hva er bedre? Og i morgen kommer en ny, deilig   

    hverdag. Jeg tar vel i mot dem alle.  

         Med glede.



  Tirsdag. 
Minnestund! Ikke for meg ☺, men for pustehullet  

 i mars. Fire dager. Hundre minner.  

   Tusen grunner til å ønske flere.



  Onsdag.
  Lillelørdag. Feiret dagen med skumbad  

og en halvtime foran speilet. Uten å bli deppa.   

     Begynner å kjenne meg selv igjen.  

  Og kjenne meg bedre.



  Torsdag.
  Kryss i taket. Tok sjansen på en bytur.  

 Godt å få være anonym på bussen igjen,  

     blant mennesker som ikke kjenner meg  

       - og mitt.



  Fredag.
  Hyttevegg og Stortjern lokker tankene  

bort fra kontrolldager og blodprøvesvar.  

   Kanskje jeg kan håpe på fersk ørret.  

 Ikke bare i morgen, men også neste år.



  Lørdag.
  Hviledag. Var hos Fredrik og Ragnhild i går. 

Hyggelig lag. God mat. Mye latter. Holdt ut helt  

 til midnatt. Det er ny rekord på denne siden  

    av diagnosen. Pluss i kalenderen!



  Søndag.
 Rusletur med lave skuldre. Deilig. Slippe å tenke  

lenger enn til appelsinpausen. Puste motvind  

og la bokfinken overdøve bekymringene.  

      Leve øyeblikket!



Flere gode dager.3
Smerter og alvorlige komplikasjoner* i skjelettet 

er en trussel for pasienter med skjelettmetastaser. 

Zometa reduserer smerte og komplikasjoner*  

innenfor flest tumortyper 1

1. Aapro M et al. The Oncologist 2010;15: 1-12
2. Zometa SPC.  www.legemiddelverket.no
3. Rosen LS et al. Cancer.  2004;100 (1): 36-43

* Patologiske frakturer, kirurgi i ben, tumorindusert hyperkalsemi, ryggmargskompresjon og strålebehandling. 

 Zometa forebygger skjelettkomplikasjoner* 

hos pasienter med skjelettmetastaser.  

Start derfor behandling med Zometa tidlig  

- før pasienten opplever smerte eller andre 

komplikasjoner* fra skjelettet1

 Zometa bør doseres hver 3-4 uke2

 Zometa har indikasjon innenfor flest tumortyper1 

 Brystkreft 

 Prostatakreft 

 Lungekreft

 Nyrekreft  

 Myelomatose
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Annonser



Zometa reduserer antallet komplikasjoner ved 
skjelettmetastaser betydelig 1. For å oppnå best 
mulig effekt, bør behandlingen med Zometa starte 
før smerten kommer 2.

  Søndag.
 Rusletur med lave skuldre. Deilig. Slippe å tenke  

lenger enn til appelsinpausen. Puste motvind  

og la bokfinken overdøve bekymringene.  

      Leve øyeblikket!

Zometa. Flere gode dager 3



  Tirsdag. 
Minnestund! Ikke for meg ☺, men for pustehullet  

 i mars. Fire dager. Hundre minner.  

   Tusen grunner til å ønske flere.

Zometa har dokumentert effekt på reduksjon av skjelettrelaterte hendelser*

innenfor de fleste tumortyper. Behandling med Zometa hver 3.-4.uke.1-4

* Patologiske frakturer, kirurgi i ben, tumorindusert hyperkalsemi, ryggmargskompresjon og strålebehandling. 

           Flere gode dager 3



Gjennom 10 år på markedet, og med en kjent sikkerhetsprofil har Zometa fått 
en sentral rolle i behandlingen av kreftpasienter med skjelettmetastaser. Nå 
er det enda enklere å administere Zometa, og man kan fortsatt gi det sammen 
med kjemoterapi, hver 3-4 uke.

* Patologiske frakturer, kirurgi i ben, tumorindusert hyperkalsemi, ryggmargskompresjon og strålebehandling. 

           Flere gode dager 3

  Lørdag.
  Hviledag. Var hos Fredrik og Ragnhild i går. 

Hyggelig lag. God mat. Mye latter. Holdt ut helt  

 til midnatt. Det er ny rekord på denne siden  

    av diagnosen. Pluss i kalenderen!

Zometa, enda enklere, 
samme dokumenterte 

effekt, men fortsatt 
like effektivt.

Nyhet 




