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Etidronate
ออกเสียงว่า (e'' ti droe' nate)

hy เป็นยานี้กําหนด?

Etidronate ใช้เพื่อรักษาโรคพาเก็ทของกระดูก (ภาวะทีก่ระดูกอ่อนและอ่อนแอและอาจผิดรูป เจ็บปวด หรือแตกหักง่าย) และเพื่อ
ป้องกันและรักษาโรค heterotopic ossification (การเติบโตของเนื้อเยื่อกระดูกในบริเวณอื่นของร่างกาย กว่าโครงกระดูก) ในผู้ที่
ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมทั้งหมด (การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกด้วยข้อเทียม) หรือในผู้ทีม่ีอาการบาดเจ็บทีไ่ขสันหลัง 
Etidronate อยูใ่นกลุ่มยาทีเ่รียกว่าบิสฟอสโฟเนต มันทํางานโดยชะลอการสลายตัวของกระดูกเก่าและการก่อตัวของกระดูกใหม่

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Etidronate มาเป็นแท็บเล็ตที่ต้องใช้ทางปาก มักใช้วันละครั้งในขณะท้องว่าง การรักษาโรคพาเก็ทอาจทําซํ้าได้หากอาการกลับมา
หรือแย่ลงหลังจากผ่านไประยะหนึ่ง ใช้ etidronate ในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอ
ให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่เข้าใจ ใช้ etidronate ตรงตามที่กํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใชบ้่อยหรือ
นานกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด

Etidronate อาจทํางานไมถู่กต้องและอาจทําใหห้ลอดอาหารเสียหาย (ท่อที่เชื่อมต่อปากและกระเพาะ
อาหาร) หรือทําใหเ้กิดแผลในปากหากไมป่ฏิบัติตามคําแนะนําต่อไปนี้ แจ้งให้แพทย์ทราบ หากคุณไม่
เข้าใจ ไม่คิดว่าจะจําได้ หรือไม่สามารถปฏิบัติตามคําแนะนําเหล่านีไ้ด้:

กลืนยาเม็ดด้วยนํ้าเปล่าเต็มแก้ว (6 ถึง 8 ออนซ์ [180 ถึง 240 มล.]) ขณะทีคุ่ณกําลังนั่งหรือยืน

นั่งหรือยืนตัวตรงหลังจากรับประทาน etidronate

ห้ามกิน ดื่ม หรือใช้ยาอื่นใด (รวมถึงวิตามินหรือยาลดกรด) เป็นเวลา 2 ชั่วโมงก่อนและ 2 ชั่วโมงหลังจากที่คุณรับประทานเอ
ทิโดรเนต

หากคุณกําลังใช้เอทิโดรเนตเพื่อรักษาโรคพาเก็ทของกระดูก หรือเพื่อป้องกันหรือรักษาขบวนการสร้างกระดูก heterotopic อาจ
ต้องใช้เวลาสักระยะกว่าอาการของคุณจะดขีึ้น อย่าหยุดรับประทานเอทิโดรเนตโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

ใชส้ําหรับยานี้
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บางครั้งใช้ Etidronate เพื่อรักษาและป้องกันโรคกระดูกพรุน (ภาวะที่กระดูกบางและอ่อนแอและอาจแตกหักง่าย) ทีเ่กิดจาก
คอร์ติโคสเตียรอยด์ (ยาประเภทหนึ่งที่อาจทําใหเ้กิดโรคกระดูกพรุน) พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เป็นไปไดข้อง
การใช้ยานี้สําหรับสภาพของคุณ

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานเอทิโดรเนต
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาเอทิโดรเนต ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในยาเม็ดเอทโิดรเนต สอบถามเภสัชกร
ของคุณเพื่อดรูายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพรที่
คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี:้ สารยับยั้งการสร้างเส้นเลือดใหม่ เช่น bevacizumab (Avastin), 
everolimus (Afinitor, Zortress), pazopanib (Votrient), sorafenib (Nexavar) หรือ sunitinib (Sutent); สารกัน
เลือดแข็ง ('เลือดทินเนอร์') เช่น warfarin (Coumadin, Jantoven); เคมบีําบัดมะเร็ง และสเตียรอยด์ในช่องปากเช่น 
dexamethasone, methylprednisolone (Medrol) และ prednisone (Rayos) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยา
หรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

หากคุณกําลังทานอาหารเสริมวิตามินและแร่ธาตุ เช่น ธาตุเหล็ก หรือหากคุณกําลังทานยาลดกรดที่มีแคลเซียม แมกนีเซียม 
หรืออะลูมิเนียม (Maalox, Mylanta, Tums, อื่นๆ) ให้ทานก่อน 2 ชั่วโมงหรือ 2 ชั่วโมงหลังจากทานเอทิโดรเนต

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมหีรือเคยมีปัญหากับหลอดอาหาร เช่น หลอดอาหารตีบ (หลอดอาหารตีบซึ่งทําให้
กลืนลําบาก) หรือ achalasia (ความผิดปกติทีส่่งผลต่อความสามารถของหลอดอาหารในการเคลื่อนย้ายอาหารไปยังกระเพาะ
อาหาร) หรือโรคกระดูกพรุน (กระดูกอ่อนเนื่องจากขาดแร่ธาต)ุ แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่ากินเอทิโดรเนต

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณไมส่ามารถนั่งหรือยืนตัวตรงได้ และหากคุณมีหรือเคยเป็นโรคโลหิตจาง (ภาวะที่
เซลล์เม็ดเลือดแดงไมใ่ห้ออกซิเจนเพียงพอต่อทุกส่วนของร่างกาย) ระดับแคลเซียมในเลือดตํ่า กลืนลําบาก, อิจฉาริษยา, แผล
พุพองหรือปัญหากระเพาะอาหารอื่น ๆ โรคมะเร็ง; enterocolitis (บวมในลําไส)้; การติดเชื้อทุกชนิดโดยเฉพาะในปากของคุณ 
ปัญหาเกี่ยวกับปาก ฟัน หรือเหงือกของคุณ เงื่อนไขใด ๆ ที่หยุดการแข็งตัวของเลือดตามปกติ หรือโรคไต แพทย์ของคุณอาจ
ต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร แจ้งแพทย์ของคุณด้วยหากคุณวางแผนทีจ่ะตั้ง
ครรภ์ในเวลาใด ๆ ในอนาคตเพราะ etidronate อาจยังคงอยู่ในร่างกายของคุณเป็นเวลาหลายปีหลังจากที่คุณหยุดใช้ โทรเรียก
แพทย์ของคุณหากคุณตั้งครรภร์ะหว่างหรือหลังการรักษาด้วย etidronate

คุณควรรู้ว่า etidronate อาจทําให้เกิด osteonecrosis ของขากรรไกร (ONJ ซึ่งเป็นภาวะที่ร้ายแรงของกระดูกขากรรไกร) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณมีการผ่าตัดหรือการรักษาทางทันตกรรมในขณะที่ทานยา ทันตแพทย์ควรตรวจฟันของคุณและดําเนิน
การรักษาที่จําเป็น รวมถึงการทําความสะอาดหรือแก้ไขฟันปลอมที่ใสไ่ม่พอดี ก่อนที่คุณจะเริ่มใชย้าเอทโิดรเนต ใหแ้น่ใจว่าได้แปรง
ฟันและทําความสะอาดปากของคุณอย่างถูกต้องในขณะที่คุณกําลังใช้ยาเอทิโดรเนต พูดคุยกับแพทย์ของคุณก่อนทีจ่ะมีการ
รักษาทางทันตกรรมใด ๆ ในขณะทีคุ่ณกําลังใชย้านี้

คุณควรรู้ว่า etidronate อาจทําให้กระดูก กล้ามเนื้อ หรือปวดข้อรุนแรง คุณอาจเริ่มรู้สึกเจ็บปวดภายในไม่กี่วัน หลายเดือน 
หรือหลายปีหลังจากที่คุณกินเอทิโดรเนตครั้งแรก แม้ว่าอาการปวดประเภทนีอ้าจเริ่มหลังจากที่คุณกินเอทิโดรเนตมาระยะหนึ่ง
แล้ว แต่สิ่งสําคัญสําหรับคุณและแพทย์ทีต่้องตระหนักว่าอาการปวดดังกล่าวอาจเกิดจากเอทิโดรเนต โทรหาแพทย์ของคุณได้
ทันทีหากคุณพบอาการปวดอย่างรุนแรงทีใ่ด
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เวลาระหว่างการรักษาด้วย etidronate แพทยข์องคุณอาจบอกให้คุณหยุดใช้เอทิโดรเนตและความเจ็บปวดของคุณอาจหายไป
หลังจากที่คุณหยุดใชย้า

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

เป็นสิ่งสําคัญทีคุ่ณจะได้รับแคลเซียมและวิตามินดีเพียงพอ และรับประทานอาหารที่สมดุลในขณะที่ทานเอทิโดรเนต แพทย์ของ
คุณจะบอกคุณว่าอาหารชนิดใดเป็นแหล่งทีด่ขีองสารอาหารเหล่านี้ และจํานวนอาหารทีคุ่ณต้องการในแต่ละวัน หากคุณพบว่าการ
ทานอาหารเหล่านี้ไม่เพียงพอ ให้แจ้งแพทย์ ในกรณีดังกล่าว แพทย์ของคุณอาจสั่งหรือแนะนําอาหารเสริม

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

หากคุณยังไม่ได้รับประทาน ให้ทานยาที่ลืมไปทันททีี่นึกได้ หากคุณกินไปแล้ว ใหก้ินยาที่ลืมไป 2 ชั่วโมงหลังจากกินครั้งสุดท้าย 
อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ให้ข้ามขนาดยาที่ลืมไปและดําเนินการตามตารางการจ่ายยาตามปกติ อย่าใชย้าสอง
ครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Etidronate อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือไม่หายไป:

คลื่นไส้

ท้องเสีย

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทยข์องคุณทันที:

ใหม่หรืออาการเสียดท้องทีแ่ย่ลง

ปวดเมื่อกลืน

อาการเจ็บหน้าอก

อาการบวมทีใ่บหน้า คอ ลิ้น ริมฝีปาก ตา มือ เท้า ข้อเท้า หรือขาส่วนล่าง

เสียงแหบ

กลืนลําบาก

แผลพุพองบนผิวหนัง

Etidronate อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกตใิด ๆ ในขณะที่ใชย้านี้

หากคุณพบผลข้างเคียงที่ร้ายแรง คุณหรือแพทยข์องคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณไ์ม่พึง
ประสงคจ์าก MedWatch ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทางออนไลน์
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) หรือทางโทรศัพท์ 
(1-800-332-1088)

หมวก ฉันควรรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการกําจัดยานี้?
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เก็บยานี้ไวใ้นภาชนะที่ปิด ปิดให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บไว้ทีอุ่ณหภูมิห้องและห่างจากความร้อนและความชื้นทีม่ากเกินไป (
ไม่ใช่ในห้องนํ้า)

ควรกําจัดยาทีไ่ม่จําเป็นด้วยวิธพีิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยง เด็ก และคนอื่น ๆ ไม่สามารถบริโภคได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรทิ้งยานี้
ลงในชักโครก วิธทีี่ดทีี่สุดในการทิ้งยาของคุณคือการใชโ้ปรแกรมรับคืนยา พูดคุยกับเภสัชกรของคุณหรือติดต่อแผนกขยะ/รีไซเคิล
ในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนํากลับคืนในชุมชนของคุณ ดูเว็บไซตก์ารกําจัดยาอย่างปลอดภัยของ FDA (http://
goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณไม่มีสิทธิเ์ข้าถึงโปรแกรมรับคืน

สิ่งสําคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจํานวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาหแ์ละยาหยอดตา 
ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไมท่นต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้ล็อคฝาครอบ
นิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในทีป่ลอดภัยทันที - อันทีอ่ยู่สูงและให้พ้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://www.upandaway.org [http://
www.upandaway.org]

n กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ทีh่ttps://
www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลําบาก หรือ
ตื่นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911

อาการของการใช้ยาเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
อาเจียน

ปวดท้อง

ท้องเสีย

ปวด แสบร้อน ชา หรือรู้สึกเสียวซ่าทีม่ือหรือเท้า

กล้ามเนื้อกระตุกและตะคริว

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทยข์องคุณอาจสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการบางอย่างเพื่อตรวจสอบ
การตอบสนองของร่างกายคุณต่อ etidronate

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายการยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่จําหน่ายหน้าเคาน์เตอร)์ 
ทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑเ์สริมอาหารอื่นๆ คุณควรนํารายการนี้ติดตัว
ไปด้วยทุกครั้งทีไ่ปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสําคัญทีพ่กติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็นข้อมูลสําคัญ
เช่นกัน

ชื่อแรนด์

ดิโดรเนล®
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15/4/22, 11:27 น. เอทโิดรเนต สมุนไพรยาและอาหารเสริม

ชื่อของเธอ

EHDP

แก้ไขล่าสุด - 15/08/2017

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้
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