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Acid zoledronic injectabil
pronuntat ca (zoe' le dron ik)

de ce este prescris acest medicament?

Acidul zoledronic (Reclast) este utilizat pentru prevenirea sau tratarea osteoporozei (afecțiune în care oasele devin subțiri și 

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

regulate). Acidul zoledronic (Reclast) este, de asemenea, utilizat pentru a trata osteoporoza la bărbați și pentru a preveni 

sau trata osteoporoza la bărbați și femei care iau glucocorticoizi (un tip de medicament cu corticosteroizi care poate 

provoca osteoporoza). Acidul zoledronic (Reclast) este, de asemenea, utilizat pentru a trata boala Paget a osului (o afecțiune 

în care oasele sunt moi și slabe și pot fi deformate, dureroase sau ușor de spart). Acidul zoledronic (Zometa) este utilizat 

pentru a trata nivelurile ridicate de calciu din sânge care pot fi cauzate de anumite tipuri de cancer. Acidul zoledronic 

(Zometa) este, de asemenea, utilizat împreună cu chimioterapia cancerului pentru a trata leziunile osoase cauzate de 

mielomul multiplu [cancer care începe în celulele plasmatice (globulele albe din sânge care produc substanțele necesare 

pentru combaterea infecției)] sau de cancer care a început într-o altă parte a corpul dar s-a răspândit până la oase. Acidul 

zoledronic (Zometa) nu este chimioterapie pentru cancer și nu va încetini sau opri răspândirea cancerului. Cu toate acestea, 

poate fi utilizat pentru a trata bolile osoase la pacienții care au cancer. Acidul zoledronic face parte dintr-o clasă de 

medicamente numite bifosfonați. Acesta funcționează prin încetinirea degradarii osoase, creșterea densității osoase 

(grosimea) și scăderea cantității de calciu eliberată din oase în sânge.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Acidul zoledronic se prezintă sub formă de soluție (lichid) care se injectează într-o venă timp de cel puțin 15 minute. Este de obicei 

injectat de către un furnizor de asistență medicală într-un cabinet medical, spital sau clinică. Atunci când injecția cu acid zoledronic 

este utilizată pentru a trata nivelurile ridicate de calciu din sânge cauzate de cancer, acesta este de obicei administrat într-o 

singură doză. O a doua doză poate fi administrată la cel puțin 7 zile după prima doză dacă calciul din sânge nu scade la niveluri 

normale sau nu rămâne la niveluri normale. Când injecția cu acid zoledronic este utilizată pentru a trata leziunile osoase cauzate 

de mielomul multiplu sau cancerul care s-a extins la oase, se administrează de obicei o dată la 3 până la 4 săptămâni. Când injecția 

cu acid zoledronic este utilizată pentru a trata osteoporoza la femeile care au trecut la menopauză sau la bărbați, sau pentru a 

trata sau preveni osteoporoza la persoanele care iau glucocorticoizi, se administrează de obicei o dată pe an. Atunci când acidul 

zoledronic este utilizat pentru a preveni osteoporoza la femeile care au trecut la menopauză, se administrează de obicei o dată la 2 

ani. Atunci când acidul zoledronic este utilizat pentru a trata boala Paget a osului, acesta este de obicei administrat într-o singură 

doză, dar pot fi administrate doze suplimentare după ce a trecut un timp.
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Asigurați-vă că beți cel puțin 2 pahare de apă sau alt lichid în câteva ore înainte de a primi acid 
zoledronic.

Medicul dumneavoastră vă poate prescrie sau recomanda un supliment de calciu și o multivitamină care conține vitamina D pe care să le 

luați în timpul tratamentului. Ar trebui să luați aceste suplimente în fiecare zi, conform indicațiilor medicului dumneavoastră. Spuneți 

medicului dumneavoastră dacă există vreun motiv pentru care nu veți putea să luați aceste suplimente în timpul tratamentului.

Este posibil să aveți o reacție în primele zile după ce vi se administrează o doză de acid zoledronic injectabil. Simptomele 

acestei reacții pot include simptome asemănătoare gripei, febră, dureri de cap, frisoane și dureri osoase, articulare sau 

musculare. Aceste simptome pot începe în primele 3 zile după ce ați primit o doză de acid zoledronic injectabil și pot dura 

între 3 și 14 zile. Medicul dumneavoastră vă poate spune să luați un analgezic/reducere a febrei fără prescripție medicală 

după ce vi se administrează injecție cu acid zoledronic pentru a preveni sau a trata aceste simptome.

Dacă vi se injectează acid zoledronic pentru a preveni sau a trata osteoporoza, trebuie să continuați să primiți 
medicația conform programului, chiar dacă vă simțiți bine. Ar trebui să discutați cu medicul dumneavoastră din 
când în când dacă mai trebuie să fiți tratat cu acest medicament.

Medicul sau farmacistul vă vor oferi fișa de informații pentru pacient a producătorului (Ghidul de medicamente) atunci când 

începeți tratamentul cu acid zoledronic injectabil și de fiecare dată când primiți o doză. Citiți cu atenție informațiile și 

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

Administrației pentru Alimente și Medicamente (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 primi injecție cu acid zoledronic,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la acidul zoledronic sau la orice alte medicamente sau la oricare 

dintre ingredientele injectării cu acid zoledronic. Întrebați-vă farmacistul sau consultați Ghidul de medicamente pentru o listă a 

ingredientelor.

trebuie să știți că acid zoledronic injectabil este disponibil sub mărcile Zometa și Reclast. Ar 
trebui să fiți tratat doar cu unul dintre aceste produse odată.

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: antibiotice aminoglicozide, cum ar fi amikacina (Amikin), 
gentamicina (Garamycin), kanamicina (Kantrex), neomicina (Neo-Rx, Neo-Fradin), paromomicină (Humatin), 
streptomicina și tobramicină (Tobi). , Nebcin); aspirina și alte medicamente antiinflamatoare nesteroidiene 
(AINS), cum ar fi ibuprofenul (Advil, Motrin) și naproxenul (Aleve, Naprosyn); medicamente pentru chimioterapie 
pentru cancer; digoxină (Lanoxin, în Digitek); diuretice („pastile de apă”), cum ar fi bumetanida (Bumex), acidul 
etacrinic (Edecrin) și furosemidul (Lasix); și steroizi orali, cum ar fi dexametazona (Decadron, Dexone), 
metilprednisolon (Medrol) și prednison (Deltasone).
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cu acid zoledronic, așa că spuneți medicului dumneavoastră despre toate medicamentele pe care le luați, chiar și despre cele care nu apar pe 

această listă. Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele de medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție 

pentru efectele secundare.

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată boală de rinichi sau dacă aveți gura uscată, urină închisă 
la culoare, scăderea transpirației, piele uscată și alte semne de deshidratare sau ați avut recent diaree, vărsături, febră, 
infecție, transpirație excesivă sau nu au putut să bea suficiente lichide. Medicul dumneavoastră va aștepta până când nu vă 
mai deshidratați înainte de a vă administra acid zoledronic injecție sau dacă aveți anumite tipuri de boală renală este posibil 
să nu vă prescrie acest tratament. De asemenea, spuneți medicului dumneavoastră dacă ați avut vreodată un nivel scăzut de 
calciu în sânge. Medicul dumneavoastră va verifica probabil nivelul de calciu din sânge înainte de a începe tratamentul și este 
posibil să nu vă prescrie acest medicament dacă nivelul este prea scăzut.

spuneți medicului dumneavoastră dacă ați fost tratat cu acid zoledronic sau alți bifosfonați (Actonel, 
Actonel+Ca, Aredia, Boniva, Didronel, Fosamax, Fosamax+D, Reclast, Skelid și Zometa) în trecut; dacă ați suferit 
vreodată o intervenție chirurgicală la glanda paratiroidă (glandă mică din gât) sau la glanda tiroidă sau o 
intervenție chirurgicală pentru îndepărtarea unor secțiuni ale intestinului subțire; și dacă aveți sau ați avut 
vreodată insuficiență cardiacă (afecțiune în care inima nu poate pompa suficient sânge în alte părți ale 
corpului); anemie (afecțiune în care globulele roșii nu pot aduce suficient oxigen în alte părți ale corpului); orice 
afecțiune care împiedică coagularea normală a sângelui; niveluri scăzute de calciu, magneziu sau potasiu în 
sânge; orice condiție care împiedică organismul să absoarbă nutrienții din alimente; sau probleme cu gura, 
dinții sau gingiile; o infecție, mai ales în gură; astm bronșic sau respirație șuierătoare, mai ales dacă se 
agravează prin administrarea de aspirină; sau boli ale paratiroidei sau ale ficatului.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Ar trebui să utilizați o 
metodă fiabilă de control al nașterii pentru a preveni sarcina în timp ce primiți acid zoledronic. Dacă rămâneți gravidă în timp 
ce primiți acid zoledronic, adresați-vă medicului dumneavoastră. Acidul zoledronic poate dăuna fătului. Discutați cu medicul 
dumneavoastră dacă intenționați să rămâneți gravidă în orice moment în viitor, deoarece acidul zoledronic poate rămâne în 
organism ani de zile după ce încetați să îl mai luați.

trebuie să știți că injecția cu acid zoledronic poate provoca dureri severe osoase, musculare sau articulare. Puteți începe 
să simțiți această durere în câteva zile sau luni de la prima injecție cu acid zoledronic. Deși acest tip de durere poate 
începe după ce ați primit o injecție cu acid zoledronic de ceva timp, este important ca dumneavoastră și medicul 
dumneavoastră să realizați că poate fi cauzată de acidul zoledronic. Adresați-vă imediat medicului dumneavoastră dacă 
aveți dureri severe în orice moment în timpul tratamentului cu acid zoledronic injectabil. Medicul dumneavoastră vă 
poate opri injecția cu acid zoledronic și durerea dumneavoastră poate dispărea după ce opriți tratamentul cu acest 
medicament.

trebuie să știți că acidul zoledronic 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 utilizați medicamentul. Un stomatolog ar 
trebui să vă examineze dinții și să efectueze toate tratamentele necesare, inclusiv curățarea, înainte de a începe să utilizați acid 
zoledronic. Asigurați-vă că vă spălați pe dinți și vă curățați gura în mod corespunzător în timp ce utilizați acid zoledronic. 
Discutați cu medicul dumneavoastră înainte de a avea orice tratament stomatologic în timp ce utilizați acest medicament.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Dacă medicul dumneavoastră nu vă spune altfel, continuați dieta normală.

ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Dacă pierdeți o programare pentru a primi o perfuzie de acid zoledronic, sunați-vă cât mai curând posibil pe medicul dumneavoastră.
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ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Acidul zoledronic poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre 
aceste simptome, sau cele enumerate în secțiunile CUM sau PRECAUȚII, sunt severe sau nu dispar:

mâncărime, roșeață, durere sau umflare în locul în care ați primit injecția

ochi roșii, umflați, mâncărimi sau lacrimați sau umflare în jurul ochilor

constipație

greaţă

vărsături

diaree

dureri de stomac

pierderea poftei de mâncare

pierdere în greutate

arsuri la stomac

afte bucale

îngrijorare excesivă

agitaţie

depresie

dificultăți de a adormi sau de a rămâne adormit

febră, frisoane, tuse și alte semne de infecție

pete albe în gură

umflare, roșeață, iritație, arsură sau mâncărime a vaginului

scurgeri vaginale albe

amorțeală sau furnicături în jurul gurii sau la nivelul degetelor de la mâini sau de la picioare

Pierderea parului

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre următoarele simptome, sunați imediat 
medicului dumneavoastră:

eczemă

urticarie

mâncărime

umflarea ochilor, feței, buzelor, limbii, gâtului, mâinilor, brațelor, picioarelor, gleznelor sau picioarelor inferioare

răguşeală

dificultăți de respirație sau de înghițire
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durere în piept superior

bătăi neregulate ale inimii

spasme musculare, convulsii sau crampe

vânătăi sau sângerări neobișnuite

gingii dureroase sau umflate

slăbirea dinților

amorțeală sau senzație de greutate în maxilar

durere în gură sau maxilar care nu se vindecă

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

luați acest medicament.

A fi tratat cu un medicament cu bifosfonați, cum ar fi injecția cu acid zoledronic pentru osteoporoză, poate crește 

riscul de a vă rupe oasele coapsei. Este posibil să simțiți durere surdă și dureroasă în șolduri, inghinale sau coapse 

timp de câteva săptămâni sau luni înainte de a se rupe oasele și este posibil să descoperiți că unul sau ambele oase 

ale coapsei s-au rupt chiar dacă nu ați căzut sau nu ați experimentat 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 primesc 

injecție cu acid zoledronic. Discutați cu medicul dumneavoastră despre riscurile injectării cu acid zoledronic.

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?

Medicul dumneavoastră va păstra acest medicament în cabinetul său și vi-l va oferi după cum este necesar.

n caz de urgență/supradozaj

În caz de supradozaj, sunați la linia de asistență pentru controlul otrăvirii la 1-800-222-1222. Informațiile sunt disponibile și 

online la adresahttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Dacă victima s-a prăbușit, a avut o 

criză, are dificultăți de respirație sau nu poate fi trezită, sunați imediat serviciile de urgență la 911.

Simptomele supradozajului pot include următoarele:

febră

slăbiciune

încordarea bruscă a mușchilor sau crampe musculare

bătăi rapide, puternice sau neregulate ale inimii
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ameţeală

mișcări necontrolabile ale ochilor

viziune dubla

depresie

dificultate la mers

tremurarea incontrolabilă a unei părți a corpului

convulsii

confuzie

dificultăți de respirație

durere, arsură, amorțeală sau furnicături în mâini sau picioare

dificultate de vorbire

dificultate la inghitire

scăderea urinării

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră și cu laboratorul. Medicul dumneavoastră vă va comanda anumite teste de laborator pentru a 

verifica răspunsul organismului dumneavoastră la acidul zoledronic.

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

medicală (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

Reclasare®

Zometa®
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