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pamidronat enjeksiyonu
(pa mi droe' nate) olarak telaffuz edilir

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Pamidronat, belirli kanser türlerinin neden olabileceği kandaki yüksek kalsiyum düzeylerini tedavi etmek için 
kullanılır. Pamidronat ayrıca, multipl miyelomun (plazma hücrelerinde başlayan kanser [enfeksiyonla savaşmak için 
gerekli maddeleri üreten bir tür beyaz kan hücresi]) veya kemiklere yayılmış meme kanserinin neden olduğu kemik 
hasarını tedavi etmek için kanser kemoterapisi ile birlikte kullanılır. . Pamidronat ayrıca Paget hastalığını 
(kemiklerin yumuşak ve zayıf olduğu ve deforme olabileceği, ağrılı olabileceği veya kolayca kırılabileceği bir durum) 
tedavi etmek için kullanılır. Pamidronat enjeksiyonu, bifosfonatlar adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Kemik yıkımını 
yavaşlatarak, kemik yoğunluğunu (kalınlığını) artırarak ve kemiklerden kana salınan kalsiyum miktarını azaltarak 
çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Pamidronat enjeksiyonu, 2 ila 24 saat arasında bir damara yavaşça enjekte etmek için bir çözelti (sıvı) olarak gelir. 

Genellikle bir doktor ofisinde, hastanede veya klinikte bir sağlık hizmeti sağlayıcısı tarafından enjekte edilir. 3 ila 4 

haftada bir, arka arkaya 3 gün boyunca günde bir kez veya 1 hafta veya daha uzun süre sonra tekrarlanabilen tek doz 

olarak verilebilir. Tedavi programı durumunuza bağlıdır.

Doktorunuz tedaviniz sırasında almanız için bir kalsiyum takviyesi ve D vitamini içeren bir 
multivitamin önerebilir. Bu takviyeleri her gün doktorunuzun önerdiği şekilde almalısınız.

bu ilacın kullanım alanları

Bu ilaç diğer kullanımlar için reçete edilebilir; daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

özel önlemler almalı mıyım?

Pamidronat enjeksiyonu almadan önce,

pamidronat enjeksiyonu, alendronat (Fosamax), etidronat (Didronel), risedronat (Actonel), tiludronat 
(Skelid), zoledronik asit (Zometa), diğer ilaçlar veya pamidronat içindeki bileşenlerden herhangi birine 
alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. enjeksiyon. Eczacınızdan bileşenlerin bir listesini 
isteyin.

aldığınız veya almayı planladığınız reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve bitkisel 
ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden emin 
olun: kanser kemoterapi ilaçları; deksametazon gibi oral steroidler (Decadron,
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Dekson), metilprednizolon (Medrol) ve prednizon (Deltasone); ve talidomid (Thalomid). Doktorunuzun 
ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir. Diğer birçok ilaç 
da pamidronat enjeksiyonu ile etkileşime girebilir, bu nedenle bu listede yer almayanlar da dahil olmak 
üzere aldığınız tüm ilaçları doktorunuza bildirdiğinizden emin olun.

Radyasyon tedavisi görüyorsanız ve tiroid ameliyatı, nöbet veya karaciğer veya böbrek hastalığınız olup 
olmadığını doktorunuza söyleyin.

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Pamidronat 
alırken hamileliği önlemek için güvenilir bir doğum kontrol yöntemi kullanmalısınız. Pamidronat 
alırken hamile kalırsanız hemen doktorunuzu arayın. Gelecekte herhangi bir zamanda hamile kalmayı 
planlıyorsanız doktorunuzla konuşun çünkü pamidronat, kullanmayı bıraktıktan sonra yıllarca 
vücudunuzda kalabilir.

Pamidronatın, özellikle ilaç kullanırken diş ameliyatı veya tedavisi görüyorsanız, çenenizde ciddi 
sorunlara neden olabileceğini bilmelisiniz. Bir diş hekimi, pamidronat almaya başlamadan önce 
dişlerinizi incelemeli ve gerekli tedavileri yapmalıdır. Pamidronat alırken dişlerinizi fırçaladığınızdan 
ve ağzınızı düzgün bir şekilde temizlediğinizden emin olun. Bu ilacı alırken herhangi bir diş tedavisi 
görmeden önce doktorunuzla konuşun.

pamidronat enjeksiyonunun şiddetli kemik, kas veya eklem ağrısına neden olabileceğini bilmelisiniz. Bu 
ağrıyı ilk kez pamidronat enjeksiyonunu aldıktan sonra günler, aylar veya yıllar içinde hissetmeye 
başlayabilirsiniz. Bu tür ağrılar bir süre pamidronat enjeksiyonu aldıktan sonra başlasa da, sizin ve 
doktorunuzun bunun pamidronattan kaynaklanabileceğini anlamanız önemlidir. Pamidronat enjeksiyonu ile 
tedaviniz sırasında herhangi bir zamanda şiddetli ağrı hissederseniz hemen doktorunuzu arayın. 
Doktorunuz size pamidronat enjeksiyonu yapmayı bırakabilir ve bu ilaçla tedaviyi bıraktıktan sonra ağrınız 
geçebilir.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Bir doz pamidronat almayı veya bir doz pamidronat almak için randevunuzu kaçırırsanız doktorunuzu arayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

Pamidronat enjeksiyonu yan etkilere neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri 
şiddetliyse veya geçmiyorsa doktorunuza söyleyin:

enjeksiyon yerinde kızarıklık, şişme veya ağrı

karın ağrısı

iştah kaybı

kabızlık

mide bulantısı

kusma

göğüste ağrılı yanma hissi

yemeğin tadına bakma yeteneğinde değişiklik
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ağızda yaralar

ateş

baş ağrısı

baş dönmesi

aşırı yorgunluk

uykuya dalma veya uykuda kalma zorluğu

öksürme

idrara çıkma zorluğu veya ağrılı idrara çıkma

ellerin, kolların, ayakların, ayak bileklerinin veya alt bacakların şişmesi

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu belirtilerden herhangi birini yaşarsanız derhal 
doktorunuzu arayın:

ağrılı veya şişmiş diş etleri

dişlerin gevşemesi

çenede uyuşma veya ağırlık hissi

çenenin zayıf iyileşmesi

kanlı veya kahve telvesi gibi görünen kusma

kanlı veya siyah ve katranlı dışkı

nefes darlığı

hızlı nabız

bayılma

ani kas kasılması

ağız çevresinde uyuşma veya karıncalanma

göz ağrısı veya yırtılma

Pamidronat enjeksiyonu başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı kullanırken olağandışı bir sorununuz varsa 
doktorunuzu arayın.

Ciddi bir yan etki yaşarsanız, siz veya doktorunuz Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) MedWatch Olumsuz Olay 
Raporlama programına çevrimiçi olarak bir rapor gönderebilirsiniz.
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) veya telefonla 
(1-800-332-1088).

Bu ilacın saklanması ve atılması hakkında bilgi sahibi olmalı mıyım?

Bu ilacı evde veriyorsanız, sağlık uzmanınız size nasıl saklamanız gerektiğini söyleyecektir. Bu 
talimatları dikkatlice izleyin.
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Gereksiz ilaçlar evcil hayvanların, çocukların ve diğer kişilerin tüketmemesi için özel yöntemlerle imha 
edilmelidir. Ancak, bu ilacı tuvalete atmamalısınız. Bunun yerine, ilacınızı atmanın en iyi yolu bir ilaç geri 
alma programıdır. Topluluğunuzdaki geri alma programları hakkında bilgi edinmek için eczacınızla 
konuşun veya yerel çöp/geri dönüşüm departmanınızla iletişime geçin. FDA'nın Güvenli İlaç İmhası web 
sitesine bakın (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) bir geri alma programına erişiminiz yoksa 
daha fazla bilgi için.

n acil/aşırı doz vakası

Doz aşımı durumunda, 1-800-222-1222 numaralı telefondan zehir kontrol yardım hattını arayın. Bilgi ayrıca çevrimiçi olarak 

şu adreste mevcuttur:https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Mağdur bayılmışsa, nöbet 

geçirmişse, nefes almakta güçlük çekiyorsa veya uyanamıyorsa, hemen 911'den acil servisi arayın.

Doz aşımı belirtileri şunları içerebilir:

ateş

yemeğin tadına bakma yeteneğinde değişiklik

kasların ani sıkılaşması

ağız çevresinde uyuşma veya karıncalanma

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz vücudunuzun pamidronat enjeksiyonuna verdiği 

yanıtı kontrol etmek için bazı laboratuvar testleri isteyecektir.

Aldığınız tüm reçeteli ve reçetesiz (reçetesiz) ilaçların yanı sıra vitaminler, mineraller veya diğer diyet 
takviyeleri gibi ürünlerin yazılı bir listesini tutmanız önemlidir. Bu listeyi her doktora gittiğinizde veya 
hastaneye kabul ettiğinizde yanınızda getirmelisiniz. Acil durumlarda yanınızda bulundurmanız da önemli 
bilgiler.

rand isimleri

Aredia®

diğer isimler

ADP Sodyum

AHPrBP Sodyum

Son Revize - 12/15/2015

Bu sayfadan nasıl alıntı yapacağınızı öğrenin
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