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Risedronat
uttalas som (ris ed' roe nate)

hur är denna medicin utskriven?

Risedronattabletter och fördröjd frisättning (långverkande tabletter) används för att förebygga och behandla 
osteoporos (ett tillstånd där benen blir tunna och svaga och lätt går sönder) hos kvinnor som har genomgått 
klimakteriet (''livsförändring'''slut av menstruationer). Risedronattabletter används också för att behandla 
osteoporos hos män och hos män och kvinnor som tar glukokortikoider (en typ av kortikosteroidläkemedel som kan 
orsaka osteoporos). Risedronattabletter används också för att behandla Pagets bensjukdom (ett tillstånd där benen 
är mjuka och svaga och kan vara deformerade, smärtsamma eller lätt att brytas). Risedronat är i en klass av 
läkemedel som kallas bisfosfonater. Det fungerar genom att förhindra bennedbrytning och öka bentätheten 
(tjockleken).

hur ska detta läkemedel användas?

Risedronat kommer som en tablett och en tablett med fördröjd frisättning att ta genom munnen. 
Tabletterna med fördröjd frisättning tas vanligtvis en gång i veckan på morgonen, direkt efter frukost. 
Tabletterna tas vanligtvis på fastande mage en gång om dagen på morgonen, en gång i veckan på 
morgonen, en gång i månaden på morgonen eller en gång i månaden två morgnar i rad beroende på ditt 
tillstånd och den dos som din läkare ordinerat. Om du tar risedronat en gång i veckan, en gång i månaden 
eller en gång i månaden under 2 dagar i rad, ta det på samma dag varje vecka eller månad eller samma 2 
dagar i rad varje månad. Följ anvisningarna på din receptetikett noggrant och be din läkare eller 
apotekspersonal förklara någon del du inte förstår. Ta risedronat exakt enligt anvisningarna.

Risedronat kanske inte fungerar som det ska och kan skada matstrupen (röret som 
förbinder munnen och magen) eller orsaka sår i munnen om det inte tas enligt 
följande instruktioner. Tala om för din läkare om du inte förstår, om du inte tror att 
du kommer ihåg det eller om du inte kan följa dessa instruktioner:

Du måste ta risedronattabletter omedelbart efter att du gått upp ur sängen på morgonen och innan du äter 
eller dricker något. Du måste ta risedronat tabletter med fördröjd frisättning omedelbart efter frukost. Ta aldrig 
risedronat vid sänggåendet eller innan du vaknar och går upp ur sängen för dagen.

Svälj tabletterna med ett fullt glas (6 till 8 ounces [180 till 240 ml]) vanligt vatten när du sitter eller står. Svälj 
tabletterna med fördröjd frisättning med minst 4 ounce (120 ml) vanligt vatten när du sitter eller står. Ta 
aldrig risedronat tillsammans med te, kaffe, juice, mineralvatten, mjölk, andra mejeridrycker eller någon 
annan vätska än vanligt vatten.
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Svälj tabletterna och tabletterna med fördröjd frisättning hela. Dela, tugga eller krossa dem inte. Sug inte 
på tabletterna och håll dem inte i munnen under en längre tid.

Efter att du tagit risedronat ska du inte äta, dricka eller ta några andra mediciner på minst 30 minuter. Ligg 
inte ner i minst 30 minuter efter att du tagit risedronat. Sitt upprätt eller stå upprätt tills det har gått minst 
30 minuter.

Risedronat kontrollerar osteoporos och Pagets bensjukdom men botar inte dessa tillstånd. Risedronat 
hjälper till att behandla och förebygga osteoporos endast så länge som det tas regelbundet. Fortsätt att 
ta risedronat även om du mår bra. Sluta inte ta risedronat utan att prata med din läkare, utan prata med 
din läkare då och då om du fortfarande behöver ta risedronat.

Din läkare eller apotekspersonal kommer att ge dig tillverkarens patientinformationsblad (läkemedelsguide) 
när du påbörjar behandling med risedronat och varje gång du fyller på ditt recept. Läs informationen 
noggrant och fråga din läkare eller apotekspersonal om du har några frågor. Du kan också besöka Food and 
Drug Administrations (FDA) webbplats (http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://
www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]) eller tillverkarens webbplats för att få medicinguiden.

användningsområdena för detta läkemedel

Denna medicin kan ordineras för andra ändamål; fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.

bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

Innan du tar risedronat,
Tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot risedronat, andra läkemedel eller något av 
innehållsämnena i risedronattabletter eller tabletter med fördröjd frisättning. Fråga din apotekspersonal eller se 
läkemedelsguiden för en lista över ingredienserna

berätta för din läkare och apotekspersonal vilka receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer, 
kosttillskott och örtprodukter du tar eller planerar att ta. Var noga med att nämna något av följande: 
angiogeneshämmare som bevacizumab (Avastin), everolimus (Afinitor, Zortress), pazopanib (Votrient), 
sorafenib (Nexavar) eller sunitinib (Sutent); aspirin och andra icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel 
(NSAID) såsom ibuprofen (Advil, Ibu-Tab, Motrin, andra) och naproxen (Aleve, Naprelan, Naprosyn, andra); 
cancerkemoterapi; eller orala steroider såsom dexametason, metylprednisolon (Medrol) och prednison 
(Rayos). Om du tar tabletterna med fördröjd frisättning, bör du också tala om för din läkare om du tar en H
2blockerare som cimetidin, famotidin (Pepcid), nizatidin (Axid) och ranitidin (Zantac) eller en 
protonpumpshämmare som esomeprazol (Nexium, in Vimovo), lansoprazol (Prevacid), omeprazol (Prilosec, 
Zegerid), pantoprazol (Protooprazol) ) och rabeprazol (AcipHex). Din läkare kan behöva ändra doserna av 
dina mediciner eller övervaka dig noggrant för biverkningar.

Du bör veta att Actonel och Atelvia båda innehåller risedronat. Du kan inte ta båda dessa 
mediciner samtidigt.

om du tar andra orala läkemedel inklusive vitaminer, kosttillskott eller antacida, ta dem minst 30 
minuter efter att du tagit risedronat.

tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft en låg nivå av kalcium i blodet eller några problem 
med matstrupen och om du inte kan sitta upprätt eller stå upprätt i minst 30 minuter. Din läkare kan säga 
till dig att du inte ska ta risedronat.
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tala om för din läkare om du genomgår strålbehandling; om du har eller någonsin har haft svårt att svälja; 
halsbränna; sår eller andra problem med magen; anemi (tillstånd där de röda blodkropparna inte ger 
tillräckligt med syre till alla delar av kroppen); cancer; någon typ av infektion, särskilt i munnen; problem 
med mun, tänder eller tandkött; något tillstånd som hindrar ditt blod från att koagulera normalt; eller tand- 
eller njursjukdom.

tala om för din läkare om du är gravid eller ammar. Tala även om för din läkare om du planerar att bli 
gravid någon gång i framtiden, eftersom risedronat kan finnas kvar i kroppen i flera år efter att du slutat ta 
det. Ring din läkare om du blir gravid under eller efter din behandling med risedronat.

du bör veta att risedronat kan orsaka svår ben-, muskel- eller ledvärk. Du kan börja känna denna 
smärta inom dagar, månader eller år efter att du först tog risedronat. Även om denna typ av smärta 
kan börja efter att du har tagit risedronat en tid, är det viktigt för dig och din läkare att inse att den kan 
orsakas av risedronat. Ring din läkare omedelbart om du upplever svår smärta någon gång under din 
behandling med risedronat. Din läkare kan säga åt dig att sluta ta risedronat och din smärta kan 
försvinna efter att du slutat ta medicinen.

du bör veta att risedronat kan orsaka osteonekros i käken (ONJ, ett allvarligt tillstånd i käkbenet), särskilt om 
du genomgår tandkirurgi eller tandbehandling medan du tar medicinen. En tandläkare bör undersöka dina 
tänder och utföra alla nödvändiga behandlingar, inklusive rengöring eller fixering av felaktiga proteser, 
innan du börjar ta risedronat. Var noga med att borsta tänderna och rengöra munnen ordentligt medan du 
tar risedronat. Tala med din läkare innan du tar några tandbehandlingar medan du tar denna medicin.

prata med din läkare om andra saker du kan göra för att förhindra att osteoporos utvecklas eller förvärras. Din 
läkare kommer förmodligen att säga åt dig att undvika att röka och dricka stora mängder alkohol och att följa 
ett regelbundet program för viktbärande träning.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

Du bör äta mycket mat som är rik på kalcium och D-vitamin medan du tar risedronat. Din läkare kommer att 
berätta för dig vilka livsmedel som är bra källor till dessa näringsämnen och hur många portioner du behöver 
varje dag. Om du tycker att det är svårt att äta tillräckligt av dessa livsmedel, berätta för din läkare. I så fall kan 
din läkare ordinera eller rekommendera ett tillägg.

hatt ska jag göra om jag glömmer en dos?

Om du missar en dos risedronat en gång dagligen, ta den inte senare på dagen. Hoppa över den missade dosen och 
ta en dos nästa morgon som vanligt.

Om du missar en dos risedronat en gång i veckan, ta den inte senare på dagen. Ta en dos morgonen 
efter att du kommer ihåg. Återgå sedan till att ta en dos en gång i veckan på din ordinarie dag.

Om du missar en dos av risedronat en gång i månaden men kommer ihåg mer än 7 dagar före nästa 
schemalagda dos, ta den missade dosen morgonen efter att du kommer ihåg det. Om du kommer ihåg mindre 
än 7 dagar före nästa schemalagda dos, ta inte den missade dosen. Vänta istället till morgonen för din nästa 
schemalagda dos och ta sedan risedronat som vanligt.

Om du missar en eller båda doserna av de två dagarna i rad, risedronat en gång i månaden men kommer ihåg mer 
än 7 dagar innan din nästa schemalagda dos, kan du ta de missade doserna. Ta den första glömda dosen morgonen 
efter att du kommer ihåg och om du missat båda doserna, ta den andra glömda dosen morgonen efter att du tagit 
den första. Om du kommer ihåg mindre än 7 dagar före nästa schemalagda dos,
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ta inte den/de missade dosen/doserna. Vänta istället till morgonen för din nästa schemalagda dos och ta sedan 

risedronat som vanligt.

Om du missar doser av risedronat och inte vet vad du ska göra, ring din läkare. Ta alltid risedronat 
först på morgonen. Ta aldrig en dubbel dos för att kompensera för en missad dos, och ta aldrig mer än 
en dos på en dag.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

Risedronat kan orsaka biverkningar. Tala om för din läkare om något av dessa symtom är 
allvarliga eller inte försvinner:

illamående

rapar

torr mun

magont

diarre

förstoppning

gas

huvudvärk

yrsel

svaghet

benkramper

ryggont

frekvent eller akut behov av att kissa

smärtsam urinering

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever någon av följande 
biverkningar, kontakta din läkare omedelbart innan du tar mer risedronat:

svårigheter att svälja eller smärta vid sväljning

ny eller förvärrad halsbränna

bröstsmärta

klåda

utslag

nässelfeber

blåsor på huden

svullnad av ansikte, hals, tunga, läppar, ögon, händer, fötter, vrister eller underben

svårt att andas
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heshet

muskelspasmer, ryckningar eller kramper

domningar eller stickningar runt munnen eller i händer eller fötter

svullna, röda eller smärtsamma ögon

känslighet för ljus

smärtsamt eller svullet tandkött

lossning av tänderna

domningar eller tung känsla i käken

dålig läkning av käken

matt, värkande smärta i höfter, ljumskar eller lår

Risedronat kan orsaka andra biverkningar. Ring din läkare om du har några ovanliga problem när du tar 
denna medicin.

Att ta en bisfosfonatmedicin som risedronat mot osteoporos kan öka risken för att du bryter lårbenet. Du 
kan känna smärta i dina höfter, ljumskar eller lår i flera veckor eller månader innan benet/benen går 
sönder, och du kan upptäcka att ett eller båda lårbenen har brutits trots att du inte har fallit eller upplevt 
annat trauma. Det är ovanligt att lårbenet brister hos friska personer, men personer som har osteoporos 
kan bryta detta ben även om de inte tar risedronat. Tala med din läkare om riskerna med att ta 
risedronat.

Om du upplever en allvarlig biverkning kan du eller din läkare skicka en rapport till Food and Drug 
Administrations (FDA) MedWatch Biverkningsrapporteringsprogram online
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) eller per telefon (1-800-332- 1088).

hatt bör jag veta om förvaring och kassering av denna medicin?

Förvara denna medicin i behållaren den kom i, väl tillsluten och utom räckhåll för barn. Förvara den i 
rumstemperatur och borta från överskottsvärme och fukt (inte i badrummet).

Onödiga mediciner bör kasseras på särskilda sätt för att säkerställa att husdjur, barn och andra människor inte kan 
äta dem. Du bör dock inte spola ner denna medicin i toaletten. Istället är det bästa sättet att göra sig av med din 
medicin genom ett program för återtagning av medicin. Prata med din apotekspersonal eller kontakta din lokala 
sop-/återvinningsavdelning för att lära dig mer om återtagningsprogram i ditt samhälle. Se FDA:s webbplats för 
säker bortskaffande av läkemedel (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) för mer information om du inte har 
tillgång till ett återtagningsprogram.

Det är viktigt att förvara all medicin utom syn- och räckhåll för barn eftersom många behållare (som 
veckovis tabletter och de för ögondroppar, krämer, plåster och inhalatorer) inte är barnsäkra och små 
barn kan lätt öppna dem. För att skydda små barn från förgiftning, lås alltid skyddslock och placera 
omedelbart läkemedlet på en säker plats – en som är upp och bort och utom syn- och räckhåll.http://
www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]
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n nödfall/överdos

I händelse av överdos, ge offret ett helt glas mjölk och ring ditt lokala giftkontrollcenter på 
1-800-222-1222. Om offret har kollapsat eller inte andas, ring den lokala räddningstjänsten på 911.

Symtom på överdosering kan inkludera följande:

domningar eller stickningar runt munnen eller i händer eller fötter

muskelspasmer, kramper eller ryckningar

anfall

hat annan information bör jag veta?

Håll alla möten med din läkare och laboratoriet.

Innan du gör några laboratorietest eller benavbildningsstudier, berätta för din läkare och 
laboratoriepersonalen att du tar risedronat.

Låt inte någon annan ta din medicin. Ställ dina frågor på apoteket om att fylla på ditt recept.

Det är viktigt för dig att föra en skriftlig lista över alla receptbelagda och receptfria (receptfria) läkemedel 
du tar, samt alla produkter som vitaminer, mineraler eller andra kosttillskott. Denna lista bör du ta med 
dig varje gång du besöker en läkare eller om du är inlagd på sjukhus. Det är också viktig information att 
ha med sig i nödsituationer.

rand namn

Actonel®

Atelvia

randnamn på kombinationsprodukter

Actonel®med kalcium (innehåller kalcium, risedronat)
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