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Pamidronat injectabil
pronunțat ca (pa mi droe' nate)

de ce este prescris acest medicament?

Pamidronatul este utilizat pentru a trata nivelurile ridicate de calciu din sânge care pot fi cauzate de anumite tipuri de 

cancer. Pamidronatul este, de asemenea, utilizat împreună cu chimioterapia cancerului pentru a trata leziunile osoase 

cauzate de mielomul multiplu (cancer care începe în celulele plasmatice [un tip de globule albe din sânge care produce 

substanțe necesare pentru a lupta împotriva infecției]) sau de cancerul de sân care s-a răspândit la oase. . Pamidronatul 

este, de asemenea, utilizat pentru a trata boala Paget (o afecțiune în care oasele sunt moi și slabe și pot fi deformate, 

dureroase sau ușor rupte). Injecția cu pamidronat face parte dintr-o clasă de medicamente numite bifosfonați. Acesta 

funcționează prin încetinirea degradarii osoase, creșterea densității osoase (grosimea) și scăderea cantității de calciu 

eliberată din oase în sânge.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Injecția cu pamidronat vine sub formă de soluție (lichid) care se injectează lent într-o venă, timp de 2 până la 24 de ore. De 

obicei, este injectat de un furnizor de servicii medicale într-un cabinet medical, spital sau clinică. Poate fi administrat o dată 

la 3 până la 4 săptămâni, o dată pe zi timp de 3 zile la rând sau ca o singură doză care poate fi repetată după 1 săptămână 

sau mai mult. Programul de tratament depinde de starea dumneavoastră.

Medicul dumneavoastră vă poate recomanda un supliment de calciu și o multivitamină care conține vitamina D pe care să le luați 

în timpul tratamentului. Ar trebui să luați aceste suplimente în fiecare zi, conform indicațiilor medicului dumneavoastră.

există utilizări pentru acest medicament

Acest medicament poate fi prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe informații.

ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a primi injecție cu pamidronat,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la pamidronat injectabil, alendronat (Fosamax), 
etidronat (Didronel), risedronat (Actonel), tiludronat (Skelid), acid zoledronic (Zometa), orice alte medicamente sau 
oricare dintre ingredientele pamidronatului. injecţie. Adresați-vă farmacistului pentru o listă a ingredientelor.

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce medicamente eliberate pe bază de rețetă și fără prescripție medicală, vitamine, 

suplimente nutritive și produse pe bază de plante pe care le luați sau intenționați să le luați. Asigurați-vă că menționați oricare dintre 

următoarele: medicamente pentru chimioterapie pentru cancer; steroizi orali, cum ar fi dexametazona (Decadron,
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Dexonă), metilprednisolon (Medrol) și prednison (Deltasone); și talidomidă (Thalomid). Este posibil ca medicul dumneavoastră 
să fie nevoit să modifice dozele de medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție pentru efectele secundare. Multe alte 
medicamente pot interacționa și cu injecția cu pamidronat, așa că asigurați-vă că spuneți medicului dumneavoastră despre 
toate medicamentele pe care le luați, chiar și despre cele care nu apar pe această listă.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți în tratament cu radioterapie și dacă aveți sau ați avut vreodată intervenții chirurgicale 
la tiroida, convulsii sau boli hepatice sau renale.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Ar trebui să utilizați o 
metodă fiabilă de control al nașterii pentru a preveni sarcina în timp ce primiți pamidronat. Dacă rămâneți gravidă în timp ce 
primiți pamidronat, adresați-vă imediat medicului dumneavoastră. Discutați cu medicul dumneavoastră dacă intenționați să 
rămâneți gravidă în orice moment în viitor, deoarece pamidronatul poate rămâne în organism ani de zile după ce încetați să îl 
utilizați.

trebuie să știți că pamidronatul poate provoca probleme grave la nivelul maxilarului, mai ales dacă aveți o intervenție 
chirurgicală dentară sau un tratament în timp ce luați medicamentul. Un dentist ar trebui să vă examineze dinții și să 
efectueze orice tratament necesar înainte de a începe să primiți pamidronat. Asigurați-vă că vă spălați pe dinți și vă curățați 
gura în mod corespunzător în timp ce primiți pamidronat. Discutați cu medicul dumneavoastră înainte de a avea orice 
tratament stomatologic în timp ce primiți acest medicament.

trebuie să știți că injecția cu pamidronat poate provoca dureri severe osoase, musculare sau articulare. Puteți începe să 
simțiți această durere în câteva zile, luni sau ani de la prima injecție cu pamidronat. Deși acest tip de durere poate 
începe după ce ați primit o injecție cu pamidronat de ceva timp, este important ca dumneavoastră și medicul 
dumneavoastră să realizați că poate fi cauzată de pamidronat. Adresați-vă imediat medicului dumneavoastră dacă aveți 
dureri severe în orice moment în timpul tratamentului cu injecție cu pamidronat. Medicul dumneavoastră poate înceta 
să vă administreze injecția cu pamidronat și durerea dumneavoastră poate dispărea după ce opriți tratamentul cu acest 
medicament.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Dacă medicul dumneavoastră nu vă spune altfel, continuați dieta normală

ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Sunați-vă medicul dacă pierdeți o doză de pamidronat sau o întâlnire pentru a primi o doză de pamidronat.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Injecția cu pamidronat poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare 
dintre aceste simptome este severe sau nu dispare:

roșeață, umflare sau durere în locul injectării

dureri de stomac

pierderea poftei de mâncare

constipație

greaţă

vărsături

arsuri la stomac

modificarea capacității de a gusta mâncarea
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răni în gură

febră

durere de cap

ameţeală

oboseala excesiva

dificultăți de a adormi sau de a rămâne adormit

tusind

dificultate la urinare sau urinare dureroasă

umflarea mâinilor, brațelor, picioarelor, gleznelor sau picioarelor inferioare

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre aceste simptome, sunați imediat medicului 
dumneavoastră:

gingii dureroase sau umflate

slăbirea dinților

amorțeală sau senzație de greutate în maxilar

vindecare slabă a maxilarului

vărsături sângeroase sau care arată ca zațul de cafea

scaune sângeroase sau negre și gudronate

dificultăți de respirație

bătăi rapide ale inimii

leșin

încordarea bruscă a mușchilor

amorțeală sau furnicături în jurul gurii

durere de ochi sau lacrimare

Injecția cu pamidronat poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în 

timp ce luați acest medicament.

Dacă aveți o reacție secundară gravă, dumneavoastră sau medicul dumneavoastră puteți trimite un raport online programului 

MedWatch de raportare a evenimentelor adverse al Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) sau la telefon 
(1-800-332-1088).

ce ar trebui să știu despre depozitarea și eliminarea acestui medicament?

Dacă administrați acest medicament acasă, medicul dumneavoastră vă va spune cum să îl păstrați. Urmați 
aceste instrucțiuni cu atenție.
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Medicamentele care nu sunt necesare trebuie eliminate în moduri speciale pentru a se asigura că animalele de companie, copiii și 

alte persoane nu le pot consuma. Cu toate acestea, nu ar trebui să aruncați acest medicament în toaletă. În schimb, cel mai bun 

mod de a vă elimina medicamentele este printr-un program de preluare a medicamentelor. Discutați cu farmacistul sau contactați 

departamentul local de gunoi/reciclare pentru a afla despre programele de preluare din comunitatea dvs. Consultați site-ul FDA 

privind eliminarea în siguranță a medicamentelor (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) pentru mai multe informații dacă 

nu aveți acces la un program de preluare.

n caz de urgență/suprdozaj

În caz de supradozaj, sunați la linia de asistență pentru controlul otrăvirii la 1-800-222-1222. Informațiile sunt disponibile și 

online la adresahttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Dacă victima s-a prăbușit, a avut o 

criză, are dificultăți de respirație sau nu poate fi trezită, sunați imediat serviciile de urgență la 911.

Simptomele supradozajului pot include:

febră

modificarea capacității de a gusta mâncarea

încordarea bruscă a mușchilor

amorțeală sau furnicături în jurul gurii

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră și cu laboratorul. Medicul dumneavoastră vă va comanda anumite teste de laborator pentru a 

verifica răspunsul organismului dumneavoastră la injecția cu pamidronat.

Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție 

medicală pe care le luați, precum și a oricăror produse, cum ar fi vitaminele, mineralele sau alte suplimente alimentare. Ar trebui 

să aduceți această listă cu dvs. de fiecare dată când vizitați un medic sau dacă sunteți internat într-un spital. De asemenea, este o 

informație importantă de purtat cu tine în caz de urgență.

nume rand

Aredia®

numele lor

ADP sodiu

AHPrBP de sodiu
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AHFS®Informații despre medicamente pentru pacient™. © Copyright, 2022. Societatea Americană a Farmaciştilor de 

Sisteme de Sănătate®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Toate drepturile rezervate. Dublare

pentru uz comercial trebuie să fie autorizat de ASHP.
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