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?זו תרופה נרשמה האם היי

 חדשה עצם ויצירת ישנה עצם של פירוק האטת ידי על פועל זה. ביספוספונטים הנקראות תרופות של בקבוצה הוא.
. Etidronateכואבות, מעוותות להיות ועלולות וחלשות רכות העצמות שבו מצב( ט'פאג של העצם במחלת לטיפול משמש 

 באנשים) השלד מאשר) אחר בגוף אחר באזור עצם רקמת של צמיחה( הטרוטופיות עצמות ולמניעת) בקלות נשברות או
 בחוט פציעה שעברו באנשים או) מלאכותי במפרק הירך מפרק להחלפת ניתוח( מוחלט ירך מפרק החלפת ניתוח שעברו
Etidronate השדרה

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 ממה יותר ארוך זמן לפרק או יותר קרובות לעתים אותו ליטול או ממנו פחות או יותר ליטול אין. ההוראות לפי בדיוק.
, בקפידה שלך המרשם תווית על ההוראות אחר עקוב. יום בכל שעה באותה בערךetidronate  שלך הרופא ידי על שנקבע
 בדרך נלקח זה. הפה דרך ליטול כטבליה מגיעetidronate  קח. מבין שאינך חלק כל להסביר שלך הרוקח או מהרופא ובקש
מה זמן לאחר מחמירים או חוזרים התסמינים אם עצמו על לחזור עשוי ט'פאג במחלת הטיפול. ריקה בטן על ביום פעם כלל

Etidronate קח.

 לגרום או) והקיבה הפה בין המחבר הצינור( בוושט לפגוע ועלול כראוי לפעול שלא עלול:
 לא אתה, מבין לא אתה אם שלך לרופא ספר. הבאות ההוראות לפי נלקח לא אם בפה לפצעים
Etidronate הבאות ההוראות את לבצע מסוגל שאינך או, שתזכור חושב

.עומד או יושב שאתה בזמן רגילים מים של]) ל"מ240  עד[180  אונקיות8  עד(6  מלאה כוס עם הטבליות את לבלוע יש

etidronate. נטילת לאחר זקוף לעמוד או לשבת

 לאחר ושעתיים לפני שעתיים במשך) חומצה נוגדי או ויטמינים כולל( אחרות תרופות ליטול או לשתות, לאכול אין
.אטידרון נטילת

 שיידרש ייתכן, הטרוטופיות בהתאבנות לטפל או למנוע כדי או ט'פאג של העצם במחלת לטיפול אטידרונט נוטל אתה אם
.שלך הרופא עם לדבר מבלי אטידרון ליטול תפסיק אל. ישתפר שמצבך עד מה זמן

זו בתרופה השימושים
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בקלות להישבר ועלולות וחלשות דקות הופכות העצמות בו מצב( אוסטאופורוזיס של ומניעה לטיפול לפעמים גם משמש.

 על שלך הרופא עם שוחח). לאוסטאופורוזיס לגרום שעלולה תרופה של סוג( קורטיקוסטרואידים ידי על הנגרמת)
Etidronate למצבך זו בתרופה בשימוש האפשריים הסיכונים

.נוסף מידע לקבלת הרוקח או הרופא את שאל; אחרים לשימושים להירשם עשויה זו תרופה

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

,אטידרון נטילת לפני
 בקש. אטידרון בטבליות מהמרכיבים אחד כל או אחרת תרופה כל, לאטידרונאט אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

.המרכיבים של רשימה שלך מהרוקח

 או לוקח אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות אילו ולרוקח לרופא ספר
כגון אנגיוגנזה מעכבי: מהבאים אחד כל להזכיר הקפד. לקחת מתכוון

,bevacizumab )Avastin(, everolimus )Afinitor, Zortress(, pazopanib )Votrient(, sorafenib )Nexavar( או

;sunitinib )Sutent( קרישה נוגדי ')הפה דרך וסטרואידים; לסרטן כימותרפיה); נטובן'ג, קומדין( וורפרין כגון') דם מדללי 
 של המינונים את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן). ראיוס( ופרדניזון) מדרול( מתילפרדניזולון, דקסמתזון כגון

.לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות

 או מגנזיום, סידן המכילים חומצה סותרי נוטל אתה אם או, ברזל כגון ומינרלים ויטמינים תוספי נוטל אתה אם
etidronate. נטילת לאחר שעתיים או לפני שעתיים אותם קח), אחרים(Maalox, Mylanta, Tums,  אלומיניום

 הגורמת הוושט של היצרות( בוושט היצרות כגון שלך הוושט עם בעיות פעם אי לך היו או לך יש אם שלך לרופא ספר
 ריכוך(. אוסטאומלציה או), הקיבה לכיוון מזון להעביר הוושט יכולת על המשפיעה הפרעה( אכלסיה או) בליעה לקשיי

etidronate. לקחת לא לך לומר עשוי שלך הרופא). במינרלים מחסור עקב העצמות

 הדם תאי שבו מצב( אנמיה פעם אי לך היה או לך יש ואם זקוף לעמוד או לשבת מסוגל אינך אם שלך לרופא ספר
 או כיבים, צרבת, בבליעה קושי; בדם סידן של נמוכה רמה); הגוף חלקי לכל חמצן מספיק מביאים אינם האדומים

 או בשיניים, בפה בעיות; בפה במיוחד, זיהום של סוג כל); במעיים נפיחות(enterocolitis ; סרטן; אחרות קיבה בעיות
 מינון את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן. כליות מחלת או; כרגיל שלך הדם קרישת את שמונע מצב כל; בחניכיים
.לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות

 להריון להיכנס מתכננת את אם שלך לרופא גם ספר. מניקה או להריון להיכנס מתכננת, בהריון את אם שלך לרופא ספר
 אם שלך לרופא התקשר. הנטילה הפסקת לאחר שנים במשך בגופך להישאר עשוי שאטידרונאט מכיוון בעתיד עת בכל
etidronate. עם שלך הטיפול אחרי או במהלך להריון נכנס אתה

 לך יש אם במיוחד), הלסת עצם של חמור מצב(ONJ,  הלסת של לאוסטאונקרוזיס לגרום עלול שאטידרונאט לדעת עליך
 כל את ולבצע שלך השיניים את לבחון צריך שיניים רופא. התרופה את נוטל שאתה בזמן שיניים טיפול או ניתוח

 לצחצח הקפד. אטידרון ליטול שתתחיל לפני, מותאמות לא תותבות שיניים תיקון או ניקוי כולל, הדרושים הטיפולים
 בזמן כלשהם שיניים טיפולי ביצוע לפני שלך הרופא עם שוחח. אטידרון נוטל שאתה בזמן כראוי הפה את ולנקות שיניים
.זו תרופה נוטל שאתה

 את להרגיש להתחיל עלול אתה. חמורים מפרקים או שרירים, עצמות לכאבי לגרום עלול שאטידרונאט לדעת עליך
 להתחיל עשוי כאב של זה שסוג למרות. לראשונה אטידרונאט נטילת לאחר שנים או חודשים, ימים בתוך הזה הכאב
 התקשר. אטידרון ידי על להיגרם עלול שהוא להבין שלך ולרופא לך חשוב, מה זמן במשך אטידרונאט שנטלת לאחר
בכלל חמור כאב חווה אתה אם מיד שלך לרופא

/a682581.html/meds/druginfohttps://medlineplus.gov2/5



,15/4/2211:27MedlinePlusשל תרופות על מידעEtidronate: 

 להיעלם עלול שלך והכאב אטידרונאט לקחת להפסיק לך לומר עשוי שלך הרופא. באטידרון שלך הטיפול במהלך זמן
.התרופה נטילת הפסקת לאחר

?מיוחדות תזונה הוראות אחר לעקוב עליי האם

 מזונות אילו לך יגיד שלך הרופא. אטידרון נוטלת שאת בזמן מאוזנת תזונה ותאכליD  וויטמין סידן מספיק שתקבלי חשוב
 מהמזונות מספיק לאכול מתקשה אתה אם. יום בכל צריך אתה מנות וכמה אלה מזינים לחומרים טובים מקורות הם

.תוסף על   להמליץ או לרשום עשוי שלך הרופא, זה במקרה. שלך לרופא ספר, האלה

?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע

 שעתיים שהוחמצה המנה את קח, אכלת כבר אם. אותה זוכר שאתה ברגע שהוחמצה המנה את קח, אכלת לא עדיין אם
 הקבוע הזמנים בלוח והמשך שהוחמצה המנה על דלג, הבאה למנה הזמן הגיע כמעט אם, זאת עם. לאחרונה שאכלת לאחר
.שהוחמצה מנה על לפצות כדי כפולה מנה ליטול אין. במינון שלך

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

 חולף לא או חמור הללו מהתסמינים אחד אם שלך לרופא ספר. לוואי לתופעות לגרום עלול:
Etidronate

בחילה

ׁשלִׁשּול

 התקשר, הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:מיד לרופא
מחמירה או חדשה צרבת

בליעה בעת כאב

בחזה כאב

התחתונות הרגליים או הקרסוליים, הרגליים, הידיים, העיניים, השפתיים, הלשון, הגרון, הפנים של נפיחות

צרְִידּות

בבליעה קושי

העור על שלפוחיות

Etidronate התרופה נטילת בזמן חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלול.

 של לוואי אירועי על דיווח לתוכנית דוח לשלוח עשויים שלך הרופא או אתה, חמורה לוואי תופעת חווה אתה אם
MedWatchוהתרופות המזון מינהל של באינטרנט (FDA)

)/MedWatch[/Safety/MedWatch ]http://www.fda.gov/Safetyhttp://www.fda.gov (1-800-332-  בטלפון או)
.(1088

?זו תרופה של וסילוק אחסון על לדעת צריך
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 החדר בטמפרטורת אותו אחסן. ילדים של ידם מהישג הרחק, היטב סגור, הגיעה היא שבו במיכל התרופה את שמור
).האמבטיה בחדר לא( ולחות חום מעודפי והרחק

. אותן לצרוך יוכלו לא אחרים ואנשים ילדים, מחמד שחיות להבטיח כדי מיוחדות בדרכים נחוצות שאינן תרופות להשליך יש
 באמצעות היא שלך מהתרופות להיפטר ביותר הטובה הדרך, זאת במקום. לאסלה התרופה את לשטוף אסור, זאת עם

 תוכניות על ללמוד כדי שלך המקומית מיחזור/האשפה למחלקת פנה או שלך הרוקח עם שוחח. תרופות להחזרת תוכנית
) c4Rm4p[/c4Rm4p ]http://goo.glhttp://goo.gl/( תרופות של בטוח לסילוק-FDA ה באתר עיין. שלך בקהילה החזרה
.החזרה לתוכנית גישה לך אין אם נוסף למידע

 ואלו שבועיים גלולות מטפלי כגון( רבים מיכלים שכן, ילדים של ידם ומהישג ראייה מטווח התרופות כל את להרחיק חשוב
 כדי. בקלות אותם לפתוח יכולים צעירים וילדים לילדים עמידים אינם) ומשאפים מדבקות, קרמים, עיניים טיפות עבור
 שנמצא כזה-  בטוח במקום התרופה את מיד ולהניח בטיחות מכסי לנעול תמיד, הרעלה מפני צעירים ילדים על להגן

]http://www.upandaway.org ]http://www.upandaway.org.ידם והישג ראייה לטווח ומחוץ והרחק למעלה

יתר מנת/חירום במקרה

בכתובת באינטרנט גם זמין מידע1-800-222-1222.  בטלפון רעלים לבקרת הסיוע לקו התקשר, יתר מנת של במקרה

/help[/help ]https://www.poisonhelp.orghttps://www.poisonhelp.org .התקף עבר, התמוטט הקורבן אם ,
911. בטלפון החירום לשירותי מיד התקשר, אותו להעיר ניתן לא או לנשום מתקשה

:הבאים הדברים את לכלול עשויים יתר מנת של תסמינים

הקֲָאָה

בבטן התכווצויות

ׁשלִׁשּול

ברגליים או בידיים עקצוץ או תחושה חוסר, צריבה, כאב

והתכווצויות שרירים התכווצויות

?אחר מידע לדעת צריך

 את לבדוק כדי מסוימות מעבדה בדיקות להזמין עשוי שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
.לאטידרונאט שלך הגוף תגובת

 המרשם של מחדש מילוי לגבי לך שיש שאלה כל שלך הרוקח את שאל. שלך התרופות את לקחת אחר אחד לאף תיתן אל
.שלך

 כגון מוצר כל וכן, נוטל שאתה) מרשם ללא( מרשם ללא ותרופות מרשם התרופות כל של כתובה רשימה לשמור לך חשוב
 אתה אם או רופא אצל מבקר שאתה פעם בכל איתך זו רשימה להביא עליך. אחרים תזונה תוספי או מינרלים, ויטמינים
.חירום במקרה מידע איתך לשאת חשוב, כן כמו. חולים בבית מאושפז

רנד שמות

®דידרונל

/a682581.html/meds/druginfohttps://medlineplus.gov4/5

http://goo.gl/c4Rm4p
http://www.upandaway.org/
https://www.poisonhelp.org/help


,15/4/2211:27MedlinePlusשל תרופות על מידעEtidronate: 

שלהם השמות

EHDP

15/08/2017-  לאחרונה מתוקן

זה דף לצטט כיצד למד

ויתור כתבInc. , הבריאות מערכת רוקחי של האמריקאית האגודה

AHFS®הזכויות כל®הבריאות במערכת לרוקחים האמריקאית האגודה2022. , יוצרים זכויות© . למטופל תרופות על מידע 
Bethesda, Maryland.  900, Highway, Suite-West East, 4500 ׁשכִפּול. שמורות

ASHP. ידי על מורשה להיות חייב מסחרי לשימוש

האמריקאית האנוש ושירותי הבריאות מחלקתPike, Bethesda, MD Rockville 20894 8600  לרפואה הלאומית הספרייה

לבריאות הלאומיים המכונים

2022 במרץ25 : לאחרונה עודכן העמוד
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