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Ибандронат
произнася се като (i ban'droh nate)

защо е предписано това лекарство?

Ибандронат се използва за предотвратяване и лечение на остеопороза (състояние, при което костите стават тънки и 

слаби и се чупят лесно) при жени, които са претърпели менопауза („промяна на живота“, край на менструацията). 

Ибандронатът е в клас лекарства, наречени бифосфонати. Действа, като предотвратява разрушаването на костите и 

увеличава костната плътност (дебелина).

как трябва да се използва това лекарство?

Ибандронат се предлага като таблетка, която се приема през устата. Таблетката от 2,5 mg обикновено се приема веднъж дневно 

сутрин на празен стомах, а таблетката от 150 mg обикновено се приема веднъж месечно сутрин на празен стомах. Таблетката от 

150 mg трябва да се приема на една и съща дата всеки месец. Следвайте внимателно указанията на етикета на рецептата и 

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

приемайте повече или по-малко от него или го приемайте по-често, отколкото е предписано от Вашия лекар.

Ibandronate може да не действа правилно и може да увреди хранопровода (тръбата 
между 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:

Трябва да приемате ибандронат веднага след като станете от леглото сутрин, преди да ядете или пиете нещо. 
Никога не приемайте ибандронат преди лягане или преди да се събудите и да станете от леглото за деня.

Поглъщайте таблетките с пълна чаша (6 до 8 унции [180 до 240 mL]) обикновена вода. Никога не приемайте 
ибандронат с чай, кафе, сок, мляко, минерална вода, газирана вода или друга течност, различна от обикновена вода.

Поглъщайте таблетките цели; не ги цепете, дъвчете или смачквайте. Не смучете таблетките.

След като приемете ибандронат, не яжте, не пийте и не приемайте други лекарства (включително витамини или 
антиациди) в продължение на поне 60 минути. Не лягайте поне 60 минути след приема на ибандронат. Седнете 
изправени или стойте изправени поне 60 минути.

Ибандронатът контролира остеопорозата, но не я лекува. Ибандронатът помага за лечение и предотвратяване на 

остеопороза само докато се приема редовно. Продължете да приемате ибандронат, дори ако се чувствате добре. Не 

спирайте приема на ибандронат, без да говорите с Вашия лекар, но говорете с Вашия лекар от време на време дали все 

още трябва да приемате ибандронат.
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Вашият лекар или фармацевт ще ви даде информационния лист за пациента на производителя (Ръководство за 

лекарства), когато започнете лечение с ибандронат и всеки път, когато презареждате рецептата си. Прочетете 

внимателно информацията и попитайте Вашия лекар или фармацевт, ако имате въпроси. Можете също да посетите 

уебсайта на Администрацията по храните и лекарствата (FDA) (http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm 

[http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]) или уебсайта на производителя, за да получите ръководството за 

лекарства.

други употреби на това лекарство

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 ибандронат,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към ибандронат, други лекарства или някоя от 
съставките на таблетките ибандронат. 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); аспирин и други нестероидни противовъзпалителни 
средства (НСПВС) като ибупрофен (Advil, Ibu-Tab, Motrin, други) и напроксен (Aleve, Naprelan, Naprosyn, други); 
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 някакви перорални лекарства, включително добавки, витамини или антиациди, приемайте ги поне 60 
минути след приема на ибандронат.

уведомете Вашия лекар, ако не можете да седите изправени или да стоите изправени поне 60 минути и ако имате 
или някога сте имали ниско ниво на калций в кръвта си. Вашият лекар може да Ви каже да не приемате ибандронат.

уведомете Вашия лекар, ако сте подложени на лъчева терапия и ако имате или някога сте имали анемия (състояние, 
при което червените кръвни клетки не доставят достатъчно кислород до всички части на тялото); затруднено 
преглъщане; киселини в стомаха; язви или други проблеми със стомаха или хранопровода (тръба, която свързва 
гърлото със стомаха); рак; всякакъв вид инфекция, особено в устата; проблеми с устата, зъбите или венците; всяко 
състояние, което спира нормалното съсирване на кръвта ви; или бъбречно заболяване.

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 ибандронатът 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 на или 

след лечението.

трябва да знаете, че ибандронатът може да причини остеонекроза на челюстта (ONJ, сериозно състояние на челюстната 

кост), особено ако имате стоматологична операция 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 ибандронат. Не забравяйте да си миете зъбите и да почиствате 

правилно устата си, докато приемате ибандронат. Говорете с Вашия лекар, преди да имате стоматологично лечение, докато 

приемате това лекарство.

трябва да знаете, че ибандронатът може да причини тежка болка 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 ибандронат. Въпреки че този 

вид болка може да започне, след като сте приемали ибандронат известно време, важно е за Вас и Вашия лекар да

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a605035.html 2/6

http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm


15.04.22, 14:45 ч Ибандронат: Информация за лекарствата MedlinePlus

осъзнайте, че може да бъде причинено от ибандронат. Незабавно се обадете на Вашия лекар, ако почувствате силна 

болка по всяко време по време на лечението с ибандронат. Вашият лекар може да Ви каже да спрете приема на 

ибандронат и болката Ви може да изчезне, след като спрете да приемате лекарството.

говорете с Вашия лекар за други неща, които можете да направите, за да предотвратите развитието или влошаването на 

остеопороза. Вашият лекар вероятно ще ви каже да избягвате тютюнопушенето и пиенето на големи количества алкохол и 

да следвате редовна програма за упражнения с тежест.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

Трябва да ядете и пиете много храни и напитки, които са богати на калций и витамин D, докато приемате 

ибандронат. Вашият лекар ще ви каже кои храни и напитки 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 забравите да приемате дневната таблетка от 2,5 mg, не я приемайте по-късно през деня. Пропуснете пропуснатата доза и 

продължете с обичайния си график на дозиране на следващата сутрин. Не приемайте две таблетки ибандронат в един и същи ден.

Ако забравите да приемате таблетката от 150 mg веднъж месечно и следващият ви планиран ден за прием на ибандронат е след 

повече от 7 дни, вземете една таблетка сутрин, след като си спомните. След това се върнете към приема на една таблетка всеки 

месец на редовно планираната дата. Ако забравите да приемате таблетката от 150 mg веднъж месечно и следващият ви планиран 

ден за прием на ибандронат е след 7 или по-малко дни, пропуснете дозата и изчакайте следващия планиран ден. Не трябва да 

приемате две таблетки ибандронат от 150 mg в рамките на 1 седмица.

Ако не сте сигурни какво да правите, ако пропуснете доза ибандронат, обадете се на Вашия лекар.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

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

е тежък или не изчезне:

гадене

стомашни болки

диария

запек

слабост

световъртеж

главоболие

висока температура, възпалено гърло, втрисане, кашлица и други признаци на инфекция

честа или спешна нужда от уриниране

болезнено уриниране
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Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от следните симптоми, 
обадете се на Вашия лекар незабавно, преди да приемете още ибандронат:

нови или влошаващи се киселини

затруднено преглъщане

болка при преглъщане

болка в горната част на гръдния кош

обрив

болезнени или подути венци

разхлабване на зъбите

изтръпване или усещане за тежест в челюстта

лошо заздравяване на челюстта

тъпа, болезнена болка в бедрата, слабините или бедрата

Ибандронат може да причини други нежелани реакции. Обадете се на Вашия лекар, ако имате някакви необичайни проблеми, докато 

приемате това лекарство.

Приемането на бифосфонатни лекарства като ибандронат за остеопороза може да увеличи риска от счупване на 

бедрената(ите) кост(и). Може да почувствате болка в бедрата, слабините или бедрата в продължение на няколко седмици 

или месеци преди костта(ите) да се счупят и може да откриете, че едната или и двете ви кости на бедрото са счупени, 

въпреки че не сте падали или не сте преживели друга травма. Необичайно е счупването на бедрената кост при здрави 

хора, но хората, които имат остеопороза, могат да счупят тази кост, дори ако не приемат ибандронат. Говорете с Вашия 

лекар за рисковете от приема на ибандронат.

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?

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
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и незабавно поставете лекарството на безопасно място – такова, което е нагоре и 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 дайте на жертвата пълна чаша мляко и се обадете на местния център за контрол на отравянията на 

1-800-222-1222. Ако жертвата е припаднала или не диша, обадете се на местните служби за спешна помощ на 911. Не позволявайте на 

жертвата да лежи и не се опитвайте да накарате жертвата да повърне.

Симптомите на предозиране могат да включват следното:

гадене

стомашни болки

киселини в стомаха

каква друга информация трябва да знам?

Запазете всички срещи с Вашия лекар. Вашият лекар може да назначи определени тестове, за да провери реакцията на 

тялото ви към ибандронат.

Преди да направите каквото и да е изследване за костна образна диагностика, кажете на Вашия лекар и здравния персонал, че приемате 

ибандронат.

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

Бонива®

Последна редакция - 15.06.2016 г

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 
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Национална медицинска библиотека 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Министерство на здравеопазването и човешките услуги на САЩ

Национални здравни институти
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