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Ibandronate
pronunțat ca (i ban' droh nate)

de ce este prescris acest medicament?

Ibandronatul este utilizat pentru prevenirea și tratarea osteoporozei (o afecțiune în care oasele devin subțiri și slabe și se 

sparg ușor) la femeile care au trecut prin menopauză („schimbarea vieții”, sfârșitul perioadelor menstruale). 

Ibandronatul face parte dintr-o clasă de medicamente numite bifosfonați. Acționează prin prevenirea defalcării osoase și 

prin creșterea densității osoase (grosimea).

cum trebuie utilizat acest medicament?

Ibandronatul se prezintă sub formă de tablete de luat pe cale orală. Comprimatul de 2,5 mg se ia de obicei o dată pe zi 

dimineața pe stomacul gol, iar comprimatul de 150 mg se ia de obicei o dată pe lună dimineața, pe stomacul gol. 

Comprimatul de 150 mg trebuie luat în aceeași dată în fiecare lună. Urmați cu atenție instrucțiunile de pe eticheta rețetei și 

adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului să vă explice orice parte pe care nu o înțelegeți. Luați ibandronat 

exact conform instrucțiunilor. Nu luați mai mult sau mai puțin sau luați mai des decât este prescris de medicul 

dumneavoastră.

Ibandronatul poate să nu funcționeze corespunzător și poate afecta esofagul (tubul dintre 
gură și stomac) sau poate provoca răni în gură dacă nu este luat conform instrucțiunilor 
următoare. Spuneți medicului dumneavoastră dacă nu înțelegeți, nu credeți că vă veți 
aminti sau nu puteți urma aceste instrucțiuni:

Trebuie să luați ibandronat imediat după ce vă ridicați din pat dimineața, înainte de a mânca sau a bea ceva. Nu 
luați niciodată ibandronat la culcare sau înainte de a vă trezi și de a vă ridica din pat pentru ziua respectivă.

Înghițiți comprimatele cu un pahar plin (6 până la 8 uncii [180 până la 240 ml]) de apă plată. Nu luați niciodată 
ibandronat cu ceai, cafea, suc, lapte, apă minerală, apă minerală sau orice alt lichid decât apa plată.

Înghițiți comprimatele întregi; nu le despicați, mestecați sau zdrobiți. Nu sugeți tabletele.

După ce luați ibandronat, nu mâncați, nu beți și nu luați alte medicamente (inclusiv vitamine sau antiacide) 
timp de cel puțin 60 de minute. Nu vă culcați cel puțin 60 de minute după ce luați ibandronat. Așezați-vă drept 
sau stați în picioare cel puțin 60 de minute.

Ibandronatul controlează osteoporoza, dar nu o vindecă. Ibandronatul ajută la tratarea și prevenirea osteoporozei numai 

atâta timp cât este luat în mod regulat. Continuați să luați ibandronat chiar dacă vă simțiți bine. Nu încetați să luați 

ibandronat fără a discuta cu medicul dumneavoastră, dar discutați cu medicul dumneavoastră din când în când dacă mai 

trebuie să luați ibandronat.
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Medicul sau farmacistul vă vor oferi fișa cu informații despre pacient a producătorului (Ghidul de medicamente) atunci 

când începeți tratamentul cu ibandronat și de fiecare dată când vă reumpleți rețeta. Citiți cu atenție informațiile și 

adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă aveți întrebări. De asemenea, puteți vizita site-ul web al Food 

and Drug Administration (FDA) (http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/

DrugSafety/ucm085729.htm]) sau site-ul web al producătorului pentru a obține Ghidul de medicamente.

există utilizări pentru acest medicament

Acest medicament poate fi prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe informații.

ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a lua ibandronat,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la ibandronat, la orice alte medicamente sau la oricare dintre 
ingredientele comprimatelor de ibandronat. Adresați-vă farmacistului pentru o listă a ingredientelor.

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce medicamente eliberate pe bază de rețetă și fără prescripție medicală, 
vitamine, suplimente nutritive și produse pe bază de plante pe care le luați sau intenționați să le luați. Asigurați-vă că 
menționați oricare dintre următoarele: inhibitori ai angiogenezei, cum ar fi bevacizumab (Avastin), everolimus (Afinitor, 
Zortress), pazopanib (Votrient), sorafenib (Nexavar) sau sunitinib (Sutent); aspirina și alte medicamente antiinflamatoare 
nesteroidiene (AINS) precum ibuprofenul (Advil, Ibu-Tab, Motrin, altele) și naproxenul (Aleve, Naprelan, Naprosyn, altele); 
chimioterapia cancerului; și steroizi orali, cum ar fi dexametazonă, metilprednisolon (Medrol) și prednison (Rayos). Este posibil 
ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele de medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție pentru efectele 
secundare.

dacă luați medicamente pe cale orală, inclusiv suplimente, vitamine sau antiacide, luați-le la cel puțin 60 de 
minute după ce luați ibandronat.

spuneți medicului dumneavoastră dacă nu puteți sta în picioare sau în picioare timp de cel puțin 60 de minute și dacă aveți 
sau ați avut vreodată un nivel scăzut de calciu în sânge. Medicul dumneavoastră vă poate spune să nu luați ibandronat.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți în tratament cu radiații și dacă aveți sau ați avut 
vreodată anemie (afecțiune în care globulele roșii nu aduc suficient oxigen în toate părțile corpului); 
dificultate la inghitire; arsuri la stomac; ulcere sau alte probleme cu stomacul sau esofagul (tub care 
leagă gâtul de stomac); cancer; orice tip de infecție, în special în gură; probleme cu gura, dinții sau 
gingiile; orice afecțiune care împiedică coagularea normală a sângelui; sau boli de rinichi.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. De asemenea, spuneți 

medicului dumneavoastră dacă intenționați să rămâneți gravidă în orice moment în viitor, deoarece ibandronatul poate rămâne în 

organism ani de zile după ce încetați să îl luați. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă rămâneți gravidă în timpul sau după 

tratament.

trebuie să știți că ibandronatul poate provoca osteonecroză a maxilarului (ONJ, o afecțiune gravă a osului maxilarului), mai 
ales dacă aveți o intervenție chirurgicală sau un tratament stomatologic în timp ce luați medicamentul. Un stomatolog ar 
trebui să vă examineze dinții și să efectueze toate tratamentele necesare, inclusiv curățarea sau repararea protezelor dentare 
nepotrivite, înainte de a începe să luați ibandronat. Asigurați-vă că vă spălați pe dinți și vă curățați gura în mod corespunzător 
în timp ce luați ibandronat. Discutați cu medicul dumneavoastră înainte de a avea orice tratament stomatologic în timp ce 
luați acest medicament.

trebuie să știți că ibandronatul poate provoca dureri severe osoase, musculare sau articulare. Este posibil să începeți să 
simțiți această durere în câteva zile, luni sau ani după ce ați luat prima dată ibandronat. Deși acest tip de durere poate începe 
după ce ați luat ibandronat de ceva timp, este important pentru dumneavoastră și medicul dumneavoastră să
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realizați că poate fi cauzată de ibandronat. Adresați-vă imediat medicului dumneavoastră dacă aveți dureri severe în orice 
moment în timpul tratamentului cu ibandronat. Medicul dumneavoastră vă poate spune să încetați să luați ibandronat și 
durerea dumneavoastră poate dispărea după ce încetați să luați medicamentul.

discutați cu medicul dumneavoastră despre alte lucruri pe care le puteți face pentru a preveni dezvoltarea sau agravarea 
osteoporozei. Medicul dumneavoastră vă va spune probabil să evitați fumatul și să beți cantități mari de alcool și să urmați 
un program regulat de exerciții cu greutate.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Ar trebui să mâncați și să beți o mulțime de alimente și băuturi care sunt bogate în calciu și vitamina D în timp ce luați 

ibandronat. Medicul dumneavoastră vă va spune ce alimente și băuturi sunt surse bune de acești nutrienți și de câte porții aveți 

nevoie în fiecare zi. Dacă vă este greu să mâncați suficiente din aceste alimente, spuneți medicului dumneavoastră. În acest caz, 

medicul dumneavoastră vă poate prescrie sau recomanda un supliment.

ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Dacă uitați să luați comprimatul zilnic de 2,5 mg, nu îl luați mai târziu în cursul zilei. Omiteți doza omisă și 
continuați programul obișnuit de dozare în dimineața următoare. Nu luați două comprimate de ibandronat în 
aceeași zi.

Dacă uitați să luați comprimatul de 150 mg o dată pe lună și următoarea zi programată pentru a lua ibandronat este la mai 

mult de 7 zile, luați un comprimat în dimineața după ce vă amintiți. Apoi reveniți la luarea unui comprimat în fiecare lună la 

data programată în mod obișnuit. Dacă uitați să luați comprimatul de 150 mg o dată pe lună și următoarea zi programată 

pentru a lua ibandronat este la 7 sau mai puține zile, săriți peste doza și așteptați următoarea zi programată. Nu trebuie să 

luați două comprimate de 150 mg de ibandronat în decurs de 1 săptămână.

Dacă nu sunteți sigur ce să faceți dacă omiteți o doză de ibandronat, adresați-vă medicului dumneavoastră.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Ibandronatul poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre aceste simptome 

este severe sau nu dispare:

greaţă

dureri de stomac

diaree

constipație

slăbiciune

ameţeală

durere de cap

febră, durere în gât, frisoane, tuse și alte semne de infecție

nevoie frecventă sau urgentă de a urina

urinare dureroasă
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Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre următoarele simptome, adresați-
vă imediat medicului dumneavoastră înainte de a mai lua ibandronat:

arsuri la stomac noi sau agravate

dificultate la inghitire

durere la înghițire

durere în piept superior

eczemă

gingii dureroase sau umflate

slăbirea dinților

amorțeală sau senzație de greutate în maxilar

vindecare slabă a maxilarului

durere surdă, dureroasă în șolduri, inghinare sau coapse

Ibandronatul poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în timp ce 

luați acest medicament.

Luarea unui medicament cu bifosfonați, cum ar fi ibandronatul pentru osteoporoză, poate crește riscul de a vă rupe 
oasele coapsei. Este posibil să simțiți dureri în șolduri, inghinale sau coapse timp de câteva săptămâni sau luni 
înainte de a se rupe oasele și puteți constata că unul sau ambele oase ale coapsei v-au rupt, chiar dacă nu ați căzut 
sau nu ați suferit alte traume. Este neobișnuit ca osul coapsei să se rupă la persoanele sănătoase, dar persoanele 
care au osteoporoză pot rupe acest os chiar dacă nu iau ibandronat. Discutați cu medicul dumneavoastră despre 
riscurile de a lua ibandronat.

Dacă aveți o reacție secundară gravă, dumneavoastră sau medicul dumneavoastră puteți trimite un raport online programului 

MedWatch de raportare a evenimentelor adverse al Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) sau la telefon 
(1-800-332-1088).

ce ar trebui să știu despre depozitarea și eliminarea acestui medicament?

Păstrați acest medicament în recipientul în care a venit, bine închis și la îndemâna copiilor. Păstrați-l la 
temperatura camerei și ferit de excesul de căldură și umiditate (nu în baie).

Medicamentele care nu sunt necesare trebuie eliminate în moduri speciale pentru a se asigura că animalele de companie, copiii și 

alte persoane nu le pot consuma. Cu toate acestea, nu ar trebui să aruncați acest medicament în toaletă. În schimb, cel mai bun 

mod de a vă elimina medicamentele este printr-un program de preluare a medicamentelor. Discutați cu farmacistul sau contactați 

departamentul local de gunoi/reciclare pentru a afla despre programele de preluare din comunitatea dvs. Consultați site-ul FDA 

privind eliminarea în siguranță a medicamentelor (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) pentru mai multe informații dacă 

nu aveți acces la un program de preluare.

Este important să păstrați toate medicamentele la vederea și la îndemâna copiilor, deoarece multe recipiente (cum ar fi pastilele 

săptămânale și cele pentru picături pentru ochi, creme, plasturi și inhalatoare) nu sunt rezistente la copii, iar copiii mici le pot 

deschide cu ușurință. Pentru a proteja copiii mici de otrăvire, încuiați întotdeauna capacele de siguranță
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și plasați imediat medicamentul într-un loc sigur – unul care este sus, departe și departe de vederea și de 

îndemâna lor.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n caz de urgență/suprdozaj

În caz de supradozaj, dați victimei un pahar plin de lapte și sunați la centrul local de control al otrăvirii la 
1-800-222-1222. Dacă victima sa prăbușit sau nu respiră, sunați la serviciile locale de urgență la 911. Nu lăsați 
victima să se întindă și nu încercați să o faceți să vomite.

Simptomele supradozajului pot include următoarele:

greaţă

dureri de stomac

arsuri la stomac

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră. Medicul dumneavoastră vă poate prescrie anumite teste pentru a verifica răspunsul organismului 

dumneavoastră la ibandronat.

Înainte de a efectua orice studiu imagistic osos, spuneți medicului dumneavoastră și personalului medical că luați 

ibandronat.

Nu lăsați pe nimeni altcineva să vă ia medicamentele. Adresați-vă farmacistului orice întrebări pe care le aveți despre 

reumplerea rețetei.

Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție 

medicală pe care le luați, precum și a oricăror produse, cum ar fi vitaminele, mineralele sau alte suplimente alimentare. Ar trebui 

să aduceți această listă cu dvs. de fiecare dată când vizitați un medic sau dacă sunteți internat într-un spital. De asemenea, este o 

informație importantă de purtat cu tine în caz de urgență.

nume rand

Boniva®
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