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ibandronat
(i ban' droh nate) olarak telaffuz edilir

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

İbandronat, menopoza girmiş kadınlarda (''yaşam değişikliği'', adet dönemlerinin sonu) osteoporozu 
(kemiklerin inceldiği, zayıfladığı ve kolayca kırıldığı bir durum) önlemek ve tedavi etmek için kullanılır. 
İbandronat, bifosfonatlar adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Kemik yıkımını önleyerek ve kemik 
yoğunluğunu (kalınlığını) artırarak çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

İbandronat ağızdan alınacak bir tablet olarak gelir. 2.5 mg'lık tablet genellikle sabahları aç karnına günde 
bir kez alınır ve 150 mg'lık tabletler genellikle sabahları aç karnına alınır. 150 mg tablet her ay aynı tarihte 
alınmalıdır. Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve anlamadığınız herhangi bir kısmı 
doktorunuzdan veya eczacınızdan açıklamasını isteyin. İbandronatı aynen anlatıldığı gibi alın. 
Doktorunuzun önerdiğinden daha fazla veya daha az almayın veya daha sık almayın.

Aşağıdaki talimatlara göre alınmazsa, ibandronat düzgün çalışmayabilir ve yemek 
borusuna (ağız ile mide arasındaki tüp) zarar verebilir veya ağızda yaralara neden 
olabilir. Anlamadıysanız, hatırlayacağınızı düşünmüyorsanız veya bu talimatları 
izleyemiyorsanız doktorunuza söyleyiniz:

İbandronatı sabah yataktan kalktıktan hemen sonra, bir şey yemeden veya içmeden önce almalısınız. 
İbandronatı asla yatmadan önce veya uyanmadan ve gün için yataktan çıkmadan önce almayın.

Tabletleri bir bardak dolusu (6 ila 8 ons [180 ila 240 mL]) sade suyla yutunuz. İbandronatı asla çay, kahve, 
meyve suyu, süt, maden suyu, maden suyu veya sade su dışında herhangi bir sıvı ile birlikte almayın.

Tabletleri bütün olarak yutunuz; bölmeyin, çiğnemeyin veya ezmeyin. Tabletleri emmeyin.

İbandronatı aldıktan sonra en az 60 dakika boyunca yemek yemeyin, içmeyin veya başka ilaçlar 
(vitaminler veya antasitler dahil) almayın. İbandronat aldıktan sonra en az 60 dakika uzanmayın. En 
az 60 dakika dik oturun veya dik durun.

İbandronat osteoporozu kontrol eder ancak tedavi etmez. İbandronat, ancak düzenli olarak alındığında osteoporozun 

tedavisine ve önlenmesine yardımcı olur. Kendinizi iyi hissetseniz bile ibandronat almaya devam edin. Doktorunuzla 

konuşmadan ibandronat almayı bırakmayınız, ancak yine de ibandronat almanız gerekip gerekmediği konusunda zaman 

zaman doktorunuzla konuşunuz.
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Doktorunuz veya eczacınız, ibandronat ile tedaviye başladığınızda ve reçetenizi her doldurduğunuzda 
size üreticinin hasta bilgi formunu (İlaç Kılavuzu) verecektir. Bilgileri dikkatlice okuyunuz ve herhangi bir 
sorunuz varsa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz. Ayrıca Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) web sitesini de 
ziyaret edebilirsiniz (http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/
DrugSafety/ucm085729.htm]) veya İlaç Rehberini edinmek için üreticinin web sitesini ziyaret edin.

bu ilacın kullanım alanları

Bu ilaç diğer kullanımlar için reçete edilebilir; daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

özel önlemler almalı mıyım?

İbandronat almadan önce,

ibandronata, diğer ilaçlara veya ibandronat tabletlerdeki bileşenlerden herhangi birine alerjiniz varsa 
doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. Eczacınızdan bileşenlerin bir listesini isteyin.

aldığınız veya almayı planladığınız reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve bitkisel 
ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden emin 
olun: bevacizumab (Avastin), everolimus (Afinitor, Zortress), pazopanib (Votrient), sorafenib (Nexavar) 
veya sunitinib (Sutent) gibi anjiyogenez inhibitörleri; aspirin ve ibuprofen (Advil, Ibu-Tab, Motrin, 
diğerleri) ve naproksen (Aleve, Naprelan, Naprosyn, diğerleri) gibi diğer nonsteroid antiinflamatuar 
ilaçlar (NSAID'ler); kanser kemoterapisi; ve deksametazon, metilprednizolon (Medrol) ve prednizon 
(Rayos) gibi oral steroidler. Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından 
sizi dikkatle izlemesi gerekebilir.

Takviyeler, vitaminler veya antasitler dahil olmak üzere herhangi bir oral ilaç alıyorsanız, bunları ibandronat 
aldıktan en az 60 dakika sonra alın.

En az 60 dakika boyunca dik oturamıyorsanız veya dik duramıyorsanız ve kanınızda düşük bir kalsiyum düzeyine 
sahipseniz veya daha önce düşük olduysa doktorunuza söyleyin. Doktorunuz size ibandronat almamanızı söyleyebilir.

Radyasyon tedavisi görüyorsanız ve anemi (kırmızı kan hücrelerinin vücudun tüm bölgelerine yeterince oksijen 
getirmemesi durumu) varsa veya daha önce geçirdiyseniz doktorunuza söyleyin; yutma zorluğu; göğüste ağrılı 
yanma hissi; mideniz veya yemek borunuzla (boğazı mideye bağlayan tüp) ülserler veya diğer problemler; kanser; 
özellikle ağzınızda herhangi bir enfeksiyon türü; ağzınız, dişleriniz veya diş etlerinizle ilgili sorunlar; kanınızın 
normal şekilde pıhtılaşmasını engelleyen herhangi bir durum; veya böbrek hastalığı.

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Ayrıca gelecekte 
herhangi bir zamanda hamile kalmayı planlıyorsanız da doktorunuza söyleyiniz, çünkü ibandronat almayı 
bıraktıktan sonra yıllarca vücudunuzda kalabilir. Tedaviniz sırasında veya sonrasında hamile kalırsanız 
doktorunuzu arayın.

İbandronatın çene osteonekrozuna (ONJ, çene kemiğinin ciddi bir durumu) neden olabileceğini bilmelisiniz, 
özellikle de ilacı alırken diş ameliyatı veya tedavisi görüyorsanız. Bir diş hekimi, ibandronat almaya başlamadan 
önce dişlerinizi incelemeli ve uygun olmayan takma dişlerin temizlenmesi veya sabitlenmesi de dahil olmak 
üzere gerekli tüm tedavileri yapmalıdır. İbandronat alırken dişlerinizi fırçaladığınızdan ve ağzınızı düzgün bir 
şekilde temizlediğinizden emin olun. Bu ilacı kullanırken herhangi bir diş tedavisi görmeden önce doktorunuzla 
konuşun.

İbandronatın şiddetli kemik, kas veya eklem ağrısına neden olabileceğini bilmelisiniz. Bu ağrıyı ilk kez 
ibandronatı aldıktan sonra günler, aylar veya yıllar içinde hissetmeye başlayabilirsiniz. Bu tür ağrı bir 
süre ibandronat kullandıktan sonra başlasa da, sizin ve doktorunuzun
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ibandronatın neden olabileceğini anlayın. İbandronat ile tedaviniz sırasında herhangi bir zamanda 
şiddetli ağrı hissederseniz hemen doktorunuzu arayın. Doktorunuz size ibandronat almayı 
bırakmanızı söyleyebilir ve ilacı almayı bıraktıktan sonra ağrınız geçebilir.

osteoporozun gelişmesini veya kötüleşmesini önlemek için yapabileceğiniz diğer şeyler hakkında doktorunuzla konuşun. 
Doktorunuz muhtemelen size sigara içmekten ve çok miktarda alkol tüketmekten kaçınmanızı ve düzenli bir ağırlık kaldırma 
egzersiz programı uygulamanızı söyleyecektir.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

İbandronat kullanırken bol miktarda kalsiyum ve D vitamini yönünden zengin yiyecek ve içecekler yiyip içmelisiniz. 
Doktorunuz size hangi yiyecek ve içeceklerin bu besinlerin iyi kaynakları olduğunu ve her gün kaç porsiyona 
ihtiyacınız olduğunu söyleyecektir. Bu gıdalardan yeterince yemek yemeyi zor buluyorsanız, doktorunuza 
söyleyiniz. Bu durumda, doktorunuz bir takviye reçete edebilir veya önerebilir.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Günlük 2,5 mg tableti almayı unutursanız, günün ilerleyen saatlerinde almayınız. Kaçırdığınız dozu 
atlayın ve ertesi sabah normal doz programınıza devam edin. Aynı gün içinde iki tablet ibandronat 
almayınız.

Ayda bir kez alınan 150 mg'lık tableti almayı unutursanız ve ibandronat almak için bir sonraki planlanmış 
gününüz 7 günden uzunsa, hatırladıktan sonraki sabah bir tablet alın. Ardından, düzenli olarak planlanan 
tarihte her ay bir tablet almaya dönün. Ayda bir kez alınan 150 mg'lık tableti almayı unutursanız ve ibandronat 
almak için bir sonraki planlanmış gününüz 7 veya daha az gün sonraysa, dozu atlayın ve bir sonraki planlanmış 
gününüzü bekleyin. 1 hafta içinde iki adet 150 mg ibandronat tableti almamalısınız.

Bir doz ibandronat almayı unutursanız ne yapacağınızdan emin değilseniz doktorunuzu arayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

İbandronat yan etkilere neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri şiddetliyse veya 
geçmiyorsa doktorunuza söyleyin:

mide bulantısı

karın ağrısı

ishal

kabızlık

zayıflık

baş dönmesi

baş ağrısı

ateş, boğaz ağrısı, titreme, öksürük ve diğer enfeksiyon belirtileri

sık veya acil idrara çıkma ihtiyacı

ağrılı idrara çıkma
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Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Aşağıdaki belirtilerden herhangi biriyle karşılaşırsanız, 
daha fazla ibandronat almadan önce hemen doktorunuzu arayın:

yeni veya kötüleşen mide ekşimesi

yutma zorluğu

yutmada ağrı

üst göğüs ağrısı

döküntü

ağrılı veya şişmiş diş etleri

dişlerin gevşemesi

çenede uyuşma veya ağırlık hissi

çenenin zayıf iyileşmesi

kalçalarda, kasıklarda veya uyluklarda donuk, ağrıyan ağrı

İbandronat başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı kullanırken olağandışı bir sorununuz varsa 
doktorunuzu arayın.

Osteoporoz için ibandronat gibi bir bifosfonat ilacı almak, uyluk kemiğinizi/kemiklerinizi kırma riskinizi 
artırabilir. Kemik(ler) kırılmadan birkaç hafta veya aylar önce kalçalarınızda, kasıklarınızda veya uyluklarınızda 
ağrı hissedebilirsiniz ve düşmemiş veya başka bir travma yaşamamış olsanız bile uyluk kemiklerinizden birinin 
veya her ikisinin kırıldığını görebilirsiniz. Sağlıklı insanlarda uyluk kemiğinin kırılması alışılmadık bir durumdur, 
ancak osteoporozu olan kişiler ibandronat almasalar bile bu kemiği kırabilir. İbandronat almanın riskleri 
hakkında doktorunuzla konuşun.

Ciddi bir yan etki yaşarsanız, siz veya doktorunuz Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) MedWatch Olumsuz Olay 
Raporlama programına çevrimiçi olarak bir rapor gönderebilirsiniz.
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) veya telefonla 
(1-800-332-1088).

Bu ilacın saklanması ve atılması hakkında bilgi sahibi olmalı mıyım?

Bu ilacı geldiği kapta, sıkıca kapalı ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Oda sıcaklığında ve 
aşırı ısı ve nemden uzakta (banyoda değil) saklayın.

Gereksiz ilaçlar evcil hayvanların, çocukların ve diğer kişilerin tüketmemesi için özel yöntemlerle imha 
edilmelidir. Ancak, bu ilacı tuvalete atmamalısınız. Bunun yerine, ilacınızı atmanın en iyi yolu bir ilaç geri 
alma programıdır. Topluluğunuzdaki geri alma programları hakkında bilgi edinmek için eczacınızla 
konuşun veya yerel çöp/geri dönüşüm departmanınızla iletişime geçin. FDA'nın Güvenli İlaç İmhası web 
sitesine bakın (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) bir geri alma programına erişiminiz yoksa 
daha fazla bilgi için.

Pek çok kap (haftalık hap hatırlatıcıları ve göz damlaları, kremler, yamalar ve inhalatörler için olanlar gibi) çocuklara dirençli 

olmadığından ve küçük çocuklar bunları kolayca açabileceğinden, tüm ilaçları çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği bir 

yerde tutmak önemlidir. Küçük çocukları zehirlenmekten korumak için her zaman emniyet kapaklarını kilitleyin.
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ve ilacı derhal güvenli bir yere koyun – yukarıda ve uzakta, onların görüş ve erişemeyeceği bir yerde.
http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n acil/aşırı doz vakası

Doz aşımı durumunda mağdura bir bardak dolusu süt verin ve 1-800-222-1222 numaralı telefondan yerel zehir 
kontrol merkezinizi arayın. Mağdur bayılmışsa veya nefes almıyorsa, yerel acil servisleri 911'den arayın. 
Mağdurun uzanmasına izin vermeyin ve kusturmaya çalışmayın.

Doz aşımı belirtileri aşağıdakileri içerebilir:
mide bulantısı

karın ağrısı

göğüste ağrılı yanma hissi

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Doktorunuzla bütün randevularınızı saklayın. Doktorunuz vücudunuzun ibandronata verdiği yanıtı kontrol etmek 

için bazı testler isteyebilir.

Herhangi bir kemik görüntüleme çalışması yaptırmadan önce doktorunuza ve sağlık personeline ibandronat kullandığınızı 

söyleyiniz.

İlaçlarınızı başkasının almasına izin vermeyin. Reçetenizi tekrar doldurmakla ilgili tüm sorularınızı 
eczacınıza sorunuz.

Aldığınız tüm reçeteli ve reçetesiz (reçetesiz) ilaçların yanı sıra vitaminler, mineraller veya diğer diyet 
takviyeleri gibi ürünlerin yazılı bir listesini tutmanız önemlidir. Bu listeyi her doktora gittiğinizde veya 
hastaneye kabul ettiğinizde yanınızda getirmelisiniz. Acil durumlarda yanınızda bulundurmanız da önemli 
bilgiler.
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