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ไอแบนโดรเนต
ออกเสียงว่า (ฉันห้าม 'droh nate)

hy เป็นยานี้กําหนด?

Ibandronate ใช้เพื่อป้องกันและรักษาโรคกระดูกพรุน (ภาวะที่กระดูกบางและอ่อนแอและแตกหักง่าย) ในสตรีทีห่มดประจําเดือน 
("การเปลี่ยนแปลงของชีวิต" การสิ้นสุดประจําเดือน) ไอแบนโดรเนตอยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียกว่าบิสฟอสโฟเนต ทํางานโดยป้องกันการ
สลายตัวของกระดูกและเพิ่มความหนาแน่นของกระดูก (ความหนา)

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Ibandronate มาเป็นแท็บเล็ตที่ต้องใช้ทางปาก ยาเม็ดขนาด 2.5 มก. มักรับประทานวันละครั้งในขณะท้องว่าง และยาเม็ดขนาด 
150 มก. มักจะรับประทานเดือนละครั้งในตอนเช้าขณะท้องว่าง ควรรับประทานยาเม็ดขนาด 150 มก. ในวันเดียวกันทุกเดือน ปฏิบัติ
ตามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่เข้าใจ ใช้ ibandronate ตรง
ตามที่กํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใชบ้่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกําหนด

ไอแบนโดรเนตอาจทํางานไม่ถูกต้องและอาจทําให้หลอดอาหารเสียหาย (ท่อระหว่างปากกับกระเพาะอาหาร
) หรือทําใหเ้กิดแผลในปากหากไม่ปฏิบัติตามคําแนะนําต่อไปนี้ แจ้งให้แพทยท์ราบ หากคุณไมเ่ข้าใจ ไมค่ิด
ว่าจะจําได้ หรือไม่สามารถปฏิบัติตามคําแนะนําเหล่านีไ้ด้:

คุณต้องใช้ยาไอแบนโดรเนตหลังจากลุกจากเตียงในตอนเช้า ก่อนรับประทานอาหารหรือดื่มอะไร ห้ามใช้ยาไอแบนโดรเนต
ก่อนนอนหรือก่อนตื่นและลุกจากเตียงในวันนั้น

กลืนยาเม็ดด้วยนํ้าเปล่าเต็มแก้ว (6 ถึง 8 ออนซ์ [180 ถึง 240 มล.]) ห้ามใช้ไอแบนโดรเนตร่วมกับชา กาแฟ นํ้าผลไม้ นม 
นํ้าแร่ นํ้าอัดลม หรือของเหลวอื่นใดนอกจากนํ้าเปล่า

กลืนเม็ดทั้งหมด อย่าแยกเคี้ยวหรือบดขยี้ อย่าดูดแท็บเล็ต

หลังจากที่คุณทานไอแบนโดรเนตแล้ว ห้ามกิน ดื่ม หรือทานยาอื่น ๆ (รวมถึงวิตามินหรือยาลดกรด) เป็นเวลาอย่างน้อย 60 
นาที อย่านอนราบเป็นเวลาอย่างน้อย 60 นาทีหลังจากทีคุ่ณใชย้าไอแบนโดรเนต นั่งตัวตรงหรือยืนตัวตรงอย่างน้อย 60 นาที

Ibandronate ควบคุมโรคกระดูกพรุนแต่ไม่สามารถรักษาได้ ไอแบนโดรเนตช่วยในการรักษาและป้องกันโรคกระดูกพรุนเท่านั้น
ตราบเท่าที่ไดร้ับอย่างสมํ่าเสมอ ใชย้าไอแบนโดรเนตต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดทานไอแบนโดรเนตโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ 
แต่ควรปรึกษาแพทย์เป็นระยะๆ ว่าคุณยังต้องทานไอแบนโดรเนตหรือไม่
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แพทย์หรือเภสัชกรของคุณจะให้เอกสารข้อมูลผู้ป่วยของผู้ผลิต (คู่มือการใชย้า) เมื่อคุณเริ่มการรักษาด้วยไอแบนโดรเนตและทุก
ครั้งที่คุณเติมใบสั่งยา อ่านข้อมูลอย่างละเอียดและสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณมีคําถามใดๆ นอกจากนี้คุณยัง
สามารถเยี่ยมชมเว็บไซตส์ํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) (http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/
ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]) หรือเว็บไซต์ของผู้ผลิตเพื่อขอรับ
คู่มือการใช้ยา

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานไอแบนโดรเนต
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาไอแบนโดรเนต ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในยาเม็ดไอแบนโดรเนต สอบถาม
เภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพรที่
คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี:้ สารยับยั้งการสร้างเส้นเลือดใหม่ เช่น bevacizumab (Avastin), 
everolimus (Afinitor, Zortress), pazopanib (Votrient), sorafenib (Nexavar) หรือ sunitinib (Sutent); 
แอสไพรินและยาต้านการอักเสบที่ไมใ่ชส่เตียรอยด์อื่น ๆ (NSAIDs) เช่น ibuprofen (Advil, Ibu-Tab, Motrin, อื่น ๆ ) และ 
naproxen (Aleve, Naprelan, Naprosyn, อื่น ๆ ); เคมีบําบัดมะเร็ง และสเตียรอยด์ในช่องปากเช่น dexamethasone, 
methylprednisolone (Medrol) และ prednisone (Rayos) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณ
อย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

หากคุณกําลังใชย้ารับประทาน รวมถึงอาหารเสริม วิตามิน หรือยาลดกรด ให้ทานยาเหล่านี้อย่างน้อย 60 นาทีหลังจากที่คุณทาน
ไอแบนโดรเนต

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณไมส่ามารถนั่งตัวตรงหรือยืนตัวตรงได้เป็นเวลาอย่างน้อย 60 นาที และหากคุณมี
หรือเคยมีระดับแคลเซียมในเลือดตํ่า แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่าใชย้าไอแบนโดรเนต

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากกําลังเข้ารับการบําบัดด้วยรังสี และหากคุณมีหรือเคยเป็นโรคโลหิตจาง (ภาวะทีเ่ซลล์
เม็ดเลือดแดงไม่ให้ออกซิเจนเพียงพอต่อทุกส่วนของร่างกาย) กลืนลําบาก อิจฉาริษยา; แผลหรือปัญหาอื่น ๆ กับกระเพาะอาหาร
หรือหลอดอาหารของคุณ (ท่อทีเ่ชื่อมต่อคอกับกระเพาะอาหาร); โรคมะเร็ง; การติดเชื้อทุกชนิดโดยเฉพาะในปากของคุณ ปัญหา
เกี่ยวกับปาก ฟัน หรือเหงือกของคุณ เงื่อนไขใด ๆ ทีห่ยุดการแข็งตัวของเลือดตามปกติ หรือโรคไต

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร แจ้งแพทย์ของคุณด้วยหากคุณวางแผนทีจ่ะตั้ง
ครรภ์ในเวลาใด ๆ ในอนาคต เนื่องจากไอแบนโดรเนตอาจยังคงอยูใ่นร่างกายของคุณไปอีกหลายปีหลังจากที่คุณหยุดใช้ โทร
หาแพทย์หากคุณตั้งครรภร์ะหว่างหรือหลังการรักษา

คุณควรรู้ว่า ibandronate อาจทําใหเ้กิด osteonecrosis ของขากรรไกร (ONJ ซึ่งเป็นภาวะทีร่้ายแรงของกระดูกขากรรไกร) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณมีการผ่าตัดหรือการรักษาทางทันตกรรมในขณะที่ทานยา ทันตแพทย์ควรตรวจฟันของคุณและ
ดําเนินการรักษาที่จําเป็น รวมถึงการทําความสะอาดหรือแก้ไขฟันปลอมทีไ่ม่พอดี ก่อนที่คุณจะเริ่มใชไ้อแบนโดรเนต อย่าลืม
แปรงฟันและทําความสะอาดปากอย่างถูกต้องในขณะทีท่านไอแบนโดรเนต พูดคุยกับแพทย์ของคุณก่อนทีจ่ะมีการรักษาทาง
ทันตกรรมใด ๆ ในขณะทีคุ่ณกําลังใชย้านี้

คุณควรรู้ว่าไอแบนโดรเนตอาจทําใหก้ระดูก กล้ามเนื้อ หรือปวดข้อรุนแรงได้ คุณอาจเริ่มรู้สึกเจ็บปวดภายในไม่กี่วัน เดือน หรือ
หลายปหีลังจากทีคุ่ณใชไ้อแบนโดรเนตครั้งแรก แม้ว่าอาการปวดประเภทนีอ้าจเริ่มหลังจากที่คุณได้รับไอแบนโดรเนตมาระยะ
หนึ่งแล้ว แต่คุณและแพทย์จะต้อง
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ตระหนักดีว่าอาจเกิดจากไอแบนโดรเนต โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหากคุณพบอาการปวดอย่างรุนแรงในเวลาใด ๆ 
ระหว่างการรักษาด้วยไอแบนโดรเนต แพทย์ของคุณอาจบอกให้คุณหยุดใชไ้อแบนโดรเนตและความเจ็บปวดของคุณอาจ
หายไปหลังจากที่คุณหยุดใชย้า

พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับสิ่งอื่น ๆ ทีคุ่ณสามารถทําไดเ้พื่อป้องกันโรคกระดูกพรุนไม่ให้พัฒนาหรือเลวลง แพทย์ของ
คุณอาจบอกให้คุณหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอลป์ริมาณมาก และปฏิบัตติามโปรแกรมการออกกําลังกายที่เน้นนํ้า
หนักเป็นประจํา

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

คุณควรกินและดื่มอาหารและเครื่องดื่มมากมายทีอุ่ดมไปด้วยแคลเซียมและวิตามินดีในขณะทีคุ่ณทานไอแบนโดรเนต แพทย์ของ
คุณจะบอกคุณว่าอาหารและเครื่องดื่มชนิดใดเป็นแหล่งที่ดีของสารอาหารเหล่านี้ และจํานวนอาหารที่คุณต้องการในแต่ละวัน หาก
คุณพบว่าการทานอาหารเหล่านี้ไมเ่พียงพอ ให้แจ้งแพทย์ ในกรณีดังกล่าว แพทย์ของคุณอาจสั่งหรือแนะนําอาหารเสริม

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

หากคุณลืมรับประทานยาเม็ดขนาด 2.5 มก. ต่อวัน ห้ามรับประทานในภายหลัง ข้ามปริมาณทีไ่ม่ได้รับและดําเนินการตามตาราง
การให้ยาตามปกติในเช้าวันรุ่งขึ้น อย่ากินไอแบนโดรเนตสองเม็ดในวันเดียวกัน

หากคุณลืมรับประทานยาเม็ดขนาด 150 มก. แบบรายเดือน และวันถัดไปตามกําหนดการในการใช้ยาไอแบนโดรเนตอยู่ห่างออกไป
มากกว่า 7 วัน ให้รับประทานยาเม็ดละ 1 เม็ดในช่วงเช้าหลังจากที่คุณจําได้ จากนั้นให้กลับไปทานวันละ 1 เม็ดตามวันที่กําหนด หาก
คุณลืมรับประทานยาเม็ดขนาด 150 มก. ทุกเดือน และวันถัดไปตามกําหนดการในการใช้ยาไอแบนโดรเนตคือ 7 วันหรือน้อยกว่านั้น 
ให้ข้ามขนาดยาและรอวันทีก่ําหนดถัดไป คุณไม่ควรรับประทานไอแบนโดรเนตขนาด 150 มก. สองเม็ดภายใน 1 สัปดาห์

หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องทําอย่างไรหากคุณพลาดยาไอแบนโดรเนตไปขนาดหนึ่ง ใหโ้ทรเรียกแพทยข์องคุณ

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

ไอแบนโดรเนตอาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือไมห่ายไป:

คลื่นไส้

อาการปวดท้อง

ท้องเสีย

ท้องผูก

ความอ่อนแอ

อาการวิงเวียนศีรษะ

ปวดหัว

มีไข้ เจ็บคอ หนาวสั่น ไอ และสัญญาณอื่นๆ ของการติดเชื้อ

ปัสสาวะบ่อยหรือเร่งด่วน

เจ็บปวดเมื่อปัสสาวะ
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ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทยข์องคุณทันทีก่อน
ที่คุณจะใชย้าไอแบนโดรเนตอีก:

ใหม่หรืออาการเสียดท้องทีแ่ย่ลง

กลืนลําบาก

ปวดเมื่อกลืน

อาการเจ็บหน้าอกส่วนบน

ผื่น

เหงือกอักเสบหรือบวม

คลายฟัน

ชาหรือรู้สึกหนักในกราม

การรักษากรามไม่ดี

ทื่อ ปวดเมื่อยตามสะโพก ขาหนีบ หรือต้นขา

ไอแบนโดรเนตอาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่นๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะทีใ่ช้ยานี้

การใช้ยาบิสฟอสโฟเนต เช่น ไอแบนโดรเนตสําหรับโรคกระดูกพรุน อาจเพิ่มความเสี่ยงทีคุ่ณจะกระดูกต้นขาหักได้ คุณอาจรู้สึกเจ็บที่
สะโพก ขาหนีบ หรือต้นขาเป็นเวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนก่อนที่กระดูกจะหัก และคุณอาจพบว่ากระดูกต้นขาส่วนหนึ่งหรือทั้ง
สองหักแม้ว่าคุณจะไม่ได้ล้มหรือไดร้ับบาดเจ็บอื่นๆ เป็นเรื่องปกตทิี่กระดูกต้นขาจะหักในคนทีม่ีสุขภาพดี แต่คนที่เป็นโรคกระดูกพรุน
อาจทําให้กระดูกนีห้ักได้แม้ว่าจะไม่ได้รับประทานไอแบนโดรเนตก็ตาม พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ไอแบน
โดรเนต

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?

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
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และวางยาไวใ้นที่ปลอดภัยทันที โดยให้ยาอยู่ให้พ้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://www.upandaway.org [http://
www.upandaway.org]

n กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด ให้นมแกผู่้ป่วยเต็มแก้ว และโทรติดต่อศูนยค์วบคุมพิษในพื้นทีข่องคุณทีห่มายเลข 1-800- 222-1222 
หากเหยื่อล้มลงหรือไม่หายใจ ให้โทรเรียกบริการฉุกเฉินในพื้นทีท่ี่หมายเลข 911 ห้ามปล่อยใหเ้หยื่อนอนราบและอย่าพยายามทําให้
เหยื่ออาเจียน

อาการของการใช้ยาเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
คลื่นไส้

อาการปวดท้อง

อิจฉาริษยา

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

เก็บนัดหมายทั้งหมดกับแพทย์ของคุณ แพทย์ของคุณอาจสั่งการทดสอบบางอย่างเพื่อตรวจสอบการตอบสนองของ
ร่างกายคุณต่อไอแบนโดรเนต

ก่อนทําการศึกษาเกี่ยวกับภาพกระดูก แจ้งแพทยแ์ละบุคลากรทางการแพทย์ว่าคุณกําลังใชย้าไอแบนโดรเนต

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

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

ชื่อแรนด์

Boniva®

แก้ไขล่าสุด - 06/15/2016

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจํากัดความรับผิดชอบ

AHFS®ข้อมูลยาของผูป้่วย™ ©ลิขสิทธิ์ 2022 American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West 
Highway, Suite 900, เบเทสดา, แมริแลนด์ สงวนลิขสิทธิ์. ทําซํ้า

สําหรับใชใ้นเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP
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หอสมุดแห่งชาตกิารแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022
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