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Инжекция с памидронат
произнася се като (pa mi droe' nate)

защо е предписано това лекарство?

Памидронат се използва за лечение на високи нива на калций в кръвта, които могат да бъдат причинени от някои 

видове рак. Памидронат също се използва заедно с химиотерапия за рак за лечение на увреждане на костите, 

причинено от множествен миелом (рак, който започва в плазмените клетки [вид бели кръвни клетки, които 

произвеждат вещества, необходими за борба с инфекцията]) или от рак на гърдата, който се е разпространил в костите . 

Памидронат се използва и за лечение на болестта на Paget (състояние, при което костите са меки и слаби и могат да 

бъдат деформирани, болезнени или лесно счупени). Инжектирането на памидронат е в клас лекарства, наречени 

бифосфонати. Действа чрез забавяне на разграждането на костите, увеличаване на костната плътност (дебелина) и 

намаляване на количеството калций, освободен от костите в кръвта.

как трябва да се използва това лекарство?

Инжектирането на памидронат се предлага като разтвор (течност) за инжектиране във вена бавно, за 2 до 24 часа. 

Обикновено се инжектира от доставчик на здравни услуги в лекарски кабинет, болница или клиника. Може да се прилага 

веднъж на всеки 3 до 4 седмици, веднъж дневно в продължение на 3 дни подред или като единична доза, която може да се 

повтори след 1 седмица или повече. Схемата на лечение зависи от вашето състояние.

Вашият лекар може да препоръча калциева добавка и мултивитамин, съдържащ витамин D, които да приемате по 

време на лечението. Трябва да приемате тези добавки всеки ден според указанията на Вашия лекар.

други употреби на това лекарство

Това лекарство може да бъде предписано за други цели; попитайте Вашия лекар или фармацевт за повече информация.

какви специални предпазни мерки трябва да спазвам?

Преди да получите инжекция с памидронат,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към инжекция с памидронат, алендронат (Fosamax), 
етидронат (Didronel), ризедронат (Actonel), тилудронат (Skelid), золедронова киселина (Zometa), други 
лекарства или някоя от съставките на памидронат инжекция. Попитайте вашия фармацевт за списък на 
съставките.

кажете на Вашия лекар и фармацевт какви лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта, витамини, хранителни 
добавки и билкови продукти, които приемате или планирате да приемате. Не забравяйте да споменете някое от 
следните: лекарства за химиотерапия за рак; перорални стероиди като дексаметазон (Decadron,
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Dexone), метилпреднизолон (Medrol) и преднизон (Deltasone); и талидомид (Thalomid). Може да се наложи Вашият лекар да 

промени дозите на Вашите лекарства или да Ви наблюдава внимателно за странични ефекти. Много други лекарства също 

могат да взаимодействат с инжектирането на памидронат, така че не забравяйте да кажете на Вашия лекар за всички 

лекарства, които приемате, дори и тези, които не фигурират в този списък.

уведомете Вашия лекар, ако се лекувате с лъчева терапия и ако имате или някога сте имали операция на щитовидната жлеза, гърчове 

или чернодробно или бъбречно заболяване.

уведомете Вашия лекар, ако сте бременна, планирате да забременеете или кърмите. Трябва да използвате надежден метод за 

контрол на раждаемостта, за да предотвратите бременност, докато получавате памидронат. Ако забременеете, докато 

получавате памидронат, незабавно се обадете на Вашия лекар. Говорете с Вашия лекар, ако планирате да забременеете по 

всяко време в бъдеще, тъй като памидронатът може да остане в тялото Ви в продължение на години, след като спрете да го 

използвате.

трябва да знаете, че памидронатът може да причини сериозни проблеми с челюстта ви, особено ако имате 
стоматологична операция или лечение, докато приемате лекарството. Зъболекарят трябва да прегледа зъбите ви и 
да извърши всички необходими лечения, преди да започнете да приемате памидронат. Не забравяйте да си миете 
зъбите и да почиствате правилно устата си, докато получавате памидронат. Говорете с Вашия лекар, преди да имате 
стоматологично лечение, докато приемате това лекарство.

трябва да знаете, че инжектирането на памидронат може да причини тежка болка в костите, мускулите или ставите. Може да 

започнете да усещате тази болка в рамките на дни, месеци или години след като за първи път получите инжекция с 

памидронат. Въпреки че този тип болка може да започне, след като сте получили инжекция с памидронат за известно време, 

важно е вие   и вашият лекар да разберете, че може да бъде причинена от памидронат. Обадете се незабавно на Вашия лекар, 

ако почувствате силна болка по всяко време по време на лечението с инжекция с памидронат. Вашият лекар може да спре да 

Ви дава инжекция с памидронат и болката Ви може да изчезне, след като спрете лечението с това лекарство.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

Освен ако Вашият лекар не Ви каже друго, продължете нормалната си диета

какво да правя, ако пропусна доза?

Обадете се на Вашия лекар, ако пропуснете доза памидронат или среща за получаване на доза памидронат.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Инжектирането на памидронат може да причини нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако 

някой от тези симптоми е тежък или не изчезне:

зачервяване, подуване или болка на мястото на инжектиране

стомашни болки

загуба на апетит

запек

гадене

повръщане

киселини в стомаха

промяна в способността за вкус на храна
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рани в устата

треска

главоболие

световъртеж

прекомерна умора

затруднено заспиване или оставане на заспиване

кашлица

затруднено уриниране или болезнено уриниране

подуване на ръцете, ръцете, стъпалата, глезените или долните крака

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от тези симптоми, незабавно се 
обадете на Вашия лекар:

болезнени или подути венци

разхлабване на зъбите

изтръпване или усещане за тежест в челюстта

лошо заздравяване на челюстта

повръщане, което е кърваво или прилича на утайка от кафе

кървави или черни и катранени изпражнения

недостиг на въздух

бързо сърцебиене

припадък

внезапно стягане на мускулите

изтръпване или изтръпване около устата

болка в очите или сълзене

Инжектирането на памидронат може да причини други нежелани реакции. Обадете се на Вашия лекар, ако имате някакви необичайни 

проблеми, докато приемате това лекарство.

Ако получите сериозен страничен ефект, Вие или Вашият лекар може да изпратите доклад до програмата за докладване 

на нежелани събития MedWatch на Агенцията по храните и лекарствата (FDA) онлайн

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефона 

(1-800-332-1088).

какво трябва да знам за съхранението и изхвърлянето на това лекарство?

Ако прилагате това лекарство у дома, вашият доставчик на здравни услуги ще ви каже как да го съхранявате. 

Следвайте внимателно тези инструкции.
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Ненужните лекарства трябва да се изхвърлят по специални начини, за да се гарантира, че домашните любимци, децата и 

други хора не могат да ги консумират. Въпреки това, не трябва да изхвърляте това лекарство в тоалетната. Вместо това, 

най-добрият начин да изхвърлите лекарствата си е чрез програма за връщане на лекарства. Говорете с вашия фармацевт 

или се свържете с местния отдел за боклук/рециклиране, за да научите за програмите за връщане във вашата общност. 

Вижте уебсайта на FDA за безопасно изхвърляне на лекарства (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) за повече 

информация, ако нямате достъп до програма за връщане.

n случай на спешен случай/предозиране

В случай на предозиране се обадете на линията за помощ за контрол на отравянията на 1-800-222-1222. Информацията е 

достъпна и онлайн на адресhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Ако жертвата е припаднала, има 

гърч, има проблеми с дишането или не може да бъде събудена, незабавно се обадете на спешните служби на 911.

Симптомите на предозиране могат да включват:

треска

промяна в способността за вкус на храна

внезапно стягане на мускулите

изтръпване или изтръпване около устата

каква друга информация трябва да знам?

Спазвайте всички срещи с Вашия лекар и лабораторията. Вашият лекар ще назначи определени лабораторни тестове, за да 

провери реакцията на тялото ви към инжектирането на памидронат.

За вас е важно да поддържате писмен списък на всички лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта (без рецепта), 

които приемате, както и всички продукти като витамини, минерали или други хранителни добавки. Трябва да 

носите този списък със себе си всеки път, когато посещавате лекар или ако сте приети в болница. Също така е 

важна информация, която да носите със себе си в случай на спешност.

рандови имена

Аредия®

други имена

ADP натрий

AHPrBP натрий

Последна редакция - 15.12.2015 г

Научете как да цитирате тази страница
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Отказ от отговорност на Американското дружество на здравните системни фармацевти, Inc

AHFS®Информация за лекарството за пациента™. © Авторско право, 2022. Американското дружество на фармацевтите по 

здравна система®, 4500 магистрала Изток-Запад, Suite 900, Бетезда, Мериленд. Всички права запазени. Дублиране

за търговска употреба трябва да бъде разрешено от ASHP.

Национална медицинска библиотека 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Министерство на здравеопазването и човешките услуги на САЩ

Национални здравни институти

Последна актуализация на страницата: 25 март 2022 г
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