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Етидронат
произнася се като (e'' ti droe' nate)

защо е предписано това лекарство?

Етидронат се използва за лечение на костна болест на Paget (състояние, при което костите са меки и слаби и могат да бъдат 

деформирани, болезнени или лесно счупени) и за предотвратяване и лечение на хетеротопна осификация (разрастване на костна 

тъкан в част от тялото, други отколкото на скелета) при хора, които са претърпели тотална операция за смяна на тазобедрената 

става (операция за смяна на тазобедрената става с изкуствена става) или при хора, които са имали нараняване на гръбначния 

мозък. Етидронатът е в клас лекарства, наречени бифосфонати. Действа като забавя разграждането на старата кост и 

образуването на нова кост.

как трябва да се използва това лекарство?

Етидронат се предлага като таблетка, която се приема през устата. Обикновено се приема веднъж дневно на празен стомах. 

Лечението на болестта на Paget може да се повтори, ако симптомите се върнат или се влошат след известно време. Приемайте 

етидронат приблизително по едно и също време всеки ден. Следвайте внимателно указанията на етикета на рецептата и 

помолете Вашия лекар или фармацевт да обясни всяка част, която не разбирате. Вземете етидронат точно както е указано. Не 

приемайте повече или по-малко от него или го приемайте по-често или за по-дълъг период от време, отколкото е предписано от 

Вашия лекар.

Етидронатът може да не действа правилно и може да увреди хранопровода (тръбата, 
която свързва устата и стомаха) или да причини рани в устата, ако не се приема 
съгласно следните инструкции. Кажете на Вашия лекар, ако не разбирате, не 
мислите, че ще запомните или не можете да следвате тези инструкции:

Поглъщайте таблетките с пълна чаша (6 до 8 унции [180 до 240 mL]) обикновена вода, докато седите или 
правите.

Седнете или стойте изправени след прием на етидронат.

Не яжте, не пийте и не приемайте други лекарства (включително витамини или антиациди) 2 часа преди и 2 
часа след приема на етидронат.

Ако приемате етидронат за лечение на костна болест на Paget или за предотвратяване или лечение на хетеротопна осификация, може да 

отнеме известно време, за да се подобри състоянието Ви. Не спирайте приема на етидронат, без да говорите с Вашия лекар.

други употреби на това лекарство
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Етидронатът също се използва понякога за лечение и предотвратяване на остеопороза (състояние, при което костите стават 

тънки и слаби и могат лесно да се счупят), причинена от кортикостероиди (вид лекарство, което може да причини 

остеопороза). Говорете с Вашия лекар за възможните рискове от употребата на това лекарство за Вашето състояние.

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 приемете етидронат,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към етидронат, други лекарства или някоя от съставките на 
таблетките етидронат. 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: инхибитори на ангиогенезата като бевацизумаб (Avastin), еверолимус (Afinitor, Zortress), пазопаниб (Votrient), 
сорафениб (Nexavar) или сунитиниб (Sutent); антикоагуланти („разредители на кръвта“) като варфарин (Coumadin, 
Jantoven); химиотерапия при рак; и перорални стероиди като дексаметазон, метилпреднизолон (Medrol) и преднизон 
(Rayos). Може да се наложи Вашият лекар да промени дозите на Вашите лекарства или да Ви наблюдава внимателно 
за странични ефекти.

ако приемате витаминни и минерални добавки като желязо, или ако приемате антиациди, 
съдържащи калций, магнезий или алуминий (Maalox, Mylanta, Tums, други), приемайте ги 2 часа 
преди или 2 часа след приема на етидронат.

уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали проблеми с хранопровода, като стриктура на хранопровода 
(стесняване на хранопровода, което причинява затруднения при преглъщане) или ахалазия (нарушение, което засяга 
способността на хранопровода да придвижва храната към стомаха) или остеомалация (омекване на костите поради 
липса на минерали). Вашият лекар може да Ви каже да не приемате етидронат.

уведомете Вашия лекар, ако не можете да седите или стоите изправени и ако имате или някога сте имали анемия 
(състояние, при което червените кръвни клетки не доставят достатъчно кислород до всички части на тялото); ниско 
ниво на калций в кръвта Ви; затруднено преглъщане, киселини, язви или други стомашни проблеми; рак; 
ентероколит (подуване на червата); всякакъв вид инфекция, особено в устата; проблеми с устата, зъбите или венците; 
всяко състояние, което спира нормалното съсирване на кръвта ви; или бъбречно заболяване. Може да се наложи 
Вашият лекар да промени дозата на Вашите лекарства или да Ви наблюдава внимателно за странични ефекти.

уведомете Вашия лекар, ако сте бременна, планирате да забременеете или кърмите. Също така уведомете Вашия лекар, ако 

планирате да забременеете по всяко време в бъдеще, тъй като етидронатът може да остане в тялото Ви в продължение на 

години, след като спрете да го приемате. Обадете се на Вашия лекар, ако забременеете по време или след лечението с 

етидронат.

трябва да знаете, че етидронат може да причини остеонекроза на челюстта (ONJ, сериозно състояние на челюстната кост), 

особено ако имате стоматологична хирургия или лечение, докато приемате лекарството. Зъболекарят трябва да прегледа 

зъбите ви и да извърши всички необходими лечения, включително почистване или фиксиране на неправилно поставени 

протези, преди да започнете да приемате етидронат. Не забравяйте да си миете зъбите и да почиствате правилно устата си, 

докато приемате етидронат. Говорете с Вашия лекар, преди да имате стоматологично лечение, докато приемате това 

лекарство.

трябва да знаете, че етидронат може да причини силни болки в костите, мускулите или ставите. Може да започнете да 

усещате тази болка в рамките на дни, месеци или години след като за първи път сте приели етидронат. Въпреки че този вид 

болка може да започне, след като сте приемали етидронат известно време, важно е вие   и вашият лекар да разберете, че 

може да бъде причинена от етидронат. Обадете се незабавно на Вашия лекар, ако почувствате силна болка
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време по време на лечението Ви с етидронат. Вашият лекар може да Ви каже да спрете приема на етидронат и болката Ви 
може да изчезне, след като спрете да приемате лекарството.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

Важно е да приемате достатъчно калций и витамин D и да ядете балансирана диета, докато приемате етидронат. 

Вашият лекар ще ви каже кои храни са добри източници на тези хранителни вещества и от колко порции се нуждаете 

всеки ден. Ако ви е трудно да ядете достатъчно от тези храни, уведомете Вашия лекар. В този случай Вашият лекар 

може да Ви предпише или препоръча добавка.

какво да правя, ако пропусна доза?

Ако все още не сте яли, вземете пропуснатата доза веднага щом си спомните. Ако вече сте яли, вземете пропуснатата доза 

2 часа след последното хранене. Въпреки това, ако е почти време за следващата доза, пропуснете пропуснатата доза и 

продължете с обичайната си схема на дозиране. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Етидронатът може да причини нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако някой от тези 

симптоми е тежък или не изчезва:

гадене

диария

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от следните симптоми, незабавно 

се обадете на Вашия лекар:

нови или влошаващи се киселини

болка при преглъщане

болка в гърдите

подуване на лицето, гърлото, езика, устните, очите, ръцете, стъпалата, глезените или долните крака

дрезгавост

затруднено преглъщане

мехури по кожата

Етидронат 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?
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Съхранявайте това лекарство в контейнера, в който е дошъл, плътно затворен и далеч от деца. Съхранявайте 

го при стайна температура и далеч от излишна топлина и влага (не в банята).

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.

Важно е да пазите всички лекарства далеч от погледа и обсега на деца, тъй като много контейнери (като 

седмични хапчета и тези за капки за очи, кремове, пластири и инхалатори) не са устойчиви на деца и малките 

деца могат да ги отворят лесно. За да предпазите малките деца от отравяне, винаги заключвайте предпазните 

капачки и незабавно поставете лекарството на безопасно място – такова, което е нагоре, далече и далеч от 

погледа им и обсега.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

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 следното:

повръщане

стомашни болки

диария

болка, парене, изтръпване или изтръпване на ръцете или краката

мускулни спазми и крампи

каква друга информация трябва да знам?

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

да провери реакцията на тялото ви към етидронат.

Не позволявайте на никой друг да приема вашите лекарства. Попитайте Вашия фармацевт за всички въпроси, които имате относно 

презареждането на Вашата рецепта.

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

Дидронел®
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други имена

EHDP
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Научете как да цитирате тази страница

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 социалните услуги на САЩ

Национални здравни институти

Последна актуализация на страницата: 25 март 2022 г

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682581.html 5/5

https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

