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Zoledronik Asit Enjeksiyonu
(zoe' le dron ik) olarak telaffuz edilir

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Zoledronik asit (Reclast), menopoz ('yaşam değişikliği', düzenli adet dönemlerinin sonu) geçirmiş kadınlarda 
osteoporozu (kemiklerin ince ve zayıf hale gelmesi ve kolayca kırılması durumu) önlemek veya tedavi etmek için 
kullanılır. Zoledronik asit (Reclast) ayrıca erkeklerde osteoporozu tedavi etmek ve glukokortikoid (osteoporoza 
neden olabilen bir tür kortikosteroid ilacı) alan erkek ve kadınlarda osteoporozu önlemek veya tedavi etmek için 
kullanılır. Zoledronik asit (Reclast) ayrıca Paget kemik hastalığını (kemiklerin yumuşak ve zayıf olduğu ve 
deforme olabileceği, ağrılı olabileceği veya kolayca kırılabileceği bir durum) tedavi etmek için kullanılır. 
Zoledronik asit (Zometa), belirli kanser türlerinin neden olabileceği kandaki yüksek kalsiyum düzeylerini tedavi 
etmek için kullanılır. Zoledronik asit (Zometa), multipl miyelomun [plazma hücrelerinde (enfeksiyonla savaşmak 
için gerekli maddeleri üreten beyaz kan hücreleri) başlayan kanser) veya başka bir bölgede başlayan kanserin 
neden olduğu kemik hasarını tedavi etmek için kanser kemoterapisi ile birlikte kullanılır. vücut ancak kemiklere 
yayılmıştır. Zoledronik asit (Zometa) kanser kemoterapisi değildir ve kanserin yayılmasını yavaşlatmaz veya 
durdurmaz. Ancak kanserli hastalarda kemik hastalığını tedavi etmek için kullanılabilir. Zoledronik asit, 
bifosfonatlar adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Kemik yıkımını yavaşlatarak, kemik yoğunluğunu (kalınlığını) 
artırarak ve kemiklerden kana salınan kalsiyum miktarını azaltarak çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Zoledronik asit, en az 15 dakika boyunca bir damara enjekte edilecek bir çözelti (sıvı) olarak gelir. Genellikle bir 
doktor ofisinde, hastanede veya klinikte bir sağlık hizmeti sağlayıcısı tarafından enjekte edilir. Zoledronik asit 
enjeksiyonu, kanserin neden olduğu yüksek kan kalsiyum düzeylerini tedavi etmek için kullanıldığında, 
genellikle tek bir doz olarak verilir. Kan kalsiyumunun normal düzeylere düşmemesi veya normal düzeylerde 
kalmaması durumunda, ilk dozdan en az 7 gün sonra ikinci bir doz verilebilir. Zoledronik asit enjeksiyonu, 
multipl miyelomun veya kemiklere yayılmış kanserin neden olduğu kemik hasarını tedavi etmek için 
kullanıldığında, genellikle her 3 ila 4 haftada bir verilir. Zoledronik asit enjeksiyonu, menopoz geçirmiş 
kadınlarda veya erkeklerde osteoporozu tedavi etmek veya glukokortikoid kullanan kişilerde osteoporozu 
tedavi etmek veya önlemek için kullanıldığında, genellikle yılda bir kez verilir. Menopoz geçiren kadınlarda 
osteoporozu önlemek için zoledronik asit kullanıldığında, genellikle 2 yılda bir verilir. Zoledronik asit Paget 
kemik hastalığını tedavi etmek için kullanıldığında, genellikle tek doz olarak verilir, ancak bir süre sonra ek 
dozlar verilebilir.
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Zoledronik asit almadan önce birkaç saat içinde en az 2 bardak su veya başka bir sıvı içtiğinizden 
emin olun.

Doktorunuz tedaviniz sırasında almanız için bir kalsiyum takviyesi ve D vitamini içeren bir 
multivitamin reçete edebilir veya önerebilir. Bu takviyeleri her gün doktorunuzun önerdiği şekilde 
almalısınız. Tedaviniz sırasında bu takviyeleri alamamanız için herhangi bir neden varsa doktorunuza 
söyleyiniz.

Bir doz zoledronik asit enjeksiyonu aldıktan sonraki ilk birkaç gün içinde bir reaksiyon yaşayabilirsiniz. Bu 
reaksiyonun semptomları arasında grip benzeri semptomlar, ateş, baş ağrısı, titreme ve kemik, eklem veya 
kas ağrısı sayılabilir. Bu semptomlar, bir doz zoledronik asit enjeksiyonu aldıktan sonraki ilk 3 gün içinde 
başlayabilir ve 3 ila 14 gün sürebilir. Doktorunuz, bu semptomları önlemek veya tedavi etmek için zoledronik 
asit enjeksiyonu aldıktan sonra reçetesiz bir ağrı kesici/ateş düşürücü almanızı söyleyebilir.

Osteoporozu önlemek veya tedavi etmek için zoledronik asit enjeksiyonu alıyorsanız, kendinizi iyi 
hissetseniz bile ilacı planlandığı gibi almaya devam etmelisiniz. Hala bu ilaçla tedavi görmeniz gerekip 
gerekmediği konusunda zaman zaman doktorunuzla konuşmalısınız.

Doktorunuz veya eczacınız, zoledronik asit enjeksiyonu ile tedaviye başladığınızda ve her doz aldığınızda 
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 üreticinin web sitesinde} İlaç Kılavuzunu edinebilirsiniz.

bu ilacın kullanım alanları

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

özel önlemler almalı mıyım?

Zoledronik asit enjeksiyonu almadan önce,

zoledronik asit veya diğer ilaçlara veya zoledronik asit enjeksiyonunun bileşenlerinden herhangi birine 
alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. Bileşenlerin bir listesi için eczacınıza danışın veya İlaç 
Kılavuzuna bakın.

Zoledronik asit enjeksiyonunun Zometa ve Reclast markaları altında mevcut olduğunu 
bilmelisiniz. Bir seferde bu ürünlerden yalnızca biri ile tedavi edilmelidir.

aldığınız veya almayı planladığınız reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve 
bitkisel ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Aşağıdakilerden herhangi birini 
belirttiğinizden emin olun: amikasin (Amikin), gentamisin (Garamisin), kanamisin (Kantrex), 
neomisin (Neo-Rx, Neo-Fradin), paromomisin (Humatin), streptomisin ve tobramisin (Tobi) gibi 
aminoglikozit antibiyotikler , Nebcin); aspirin ve ibuprofen (Advil, Motrin) ve naproksen (Aleve, 
Naprosyn) gibi diğer nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAID'ler); kanser kemoterapi ilaçları; 
digoksin (Lanoxin, Digitek'te); bumetanid (Bumex), etakrinik asit (Edecrin) ve furosemid (Lasix) 
gibi diüretikler ('su hapları'); ve deksametazon (Decadron, Dexone), metilprednizolon (Medrol) ve 
prednizon (Deltasone) gibi oral steroidler.
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Bu nedenle, bu listede yer almayanlar da dahil olmak üzere, aldığınız tüm ilaçları doktorunuza 
bildirin. Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle 
izlemesi gerekebilir.

Doktorunuza, böbrek hastalığınız olup olmadığını veya daha önce geçirdiyseniz veya ağız kuruluğu, koyu 
renkli idrar, terlemede azalma, kuru cilt ve diğer dehidratasyon belirtileri olup olmadığını veya yakın 
zamanda ishal, kusma, ateş, enfeksiyon, aşırı terleme veya yeterince sıvı içemediler. Doktorunuz size 
zoledronik asit enjeksiyonu yapmadan önce susuz kalmamanız için bekleyecektir veya belirli böbrek 
hastalığınız varsa bu tedaviyi sizin için reçete etmeyebilir. Ayrıca, kanınızda daha önce düşük bir kalsiyum 
düzeyi olup olmadığını da doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz muhtemelen tedaviye başlamadan önce 
kanınızdaki kalsiyum seviyesini kontrol edecektir ve seviye çok düşükse bu ilacı reçete etmeyebilir.

Geçmişte zoledronik asit veya başka bifosfonatlar (Actonel, Actonel+Ca, Aredia, Boniva, Didronel, 
Fosamax, Fosamax+D, Reclast, Skelid ve Zometa) ile tedavi gördüyseniz doktorunuza söyleyiniz; Daha 
önce paratiroid beziniz (boyundaki küçük bez) veya tiroid beziniz için ameliyat olduysanız veya ince 
bağırsağınızın bölümlerini çıkarmak için ameliyat olduysanız; ve kalp yetmezliğiniz varsa (kalbin vücudun 
diğer bölgelerine yeterince kan pompalayamaması durumu); anemi (kırmızı kan hücrelerinin vücudun 
diğer bölgelerine yeterince oksijen getirememesi durumu); kanınızın normal şekilde pıhtılaşmasını 
engelleyen herhangi bir durum; kanınızdaki düşük kalsiyum, magnezyum veya potasyum seviyeleri; 
vücudunuzun gıdalardan besinleri emmesini engelleyen herhangi bir durum; veya ağzınız, dişleriniz veya 
diş etlerinizle ilgili sorunlar; bir enfeksiyon, özellikle ağzınızda; astım veya hırıltı, özellikle aspirin alarak 
kötüleşirse; veya paratiroid veya karaciğer hastalığı.

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Zoledronik 
asit alırken hamileliği önlemek için güvenilir bir doğum kontrol yöntemi kullanmalısınız. Zoledronik asit 
alırken hamile kalırsanız doktorunuzu arayın. Zoledronik asit fetüse zarar verebilir. Gelecekte herhangi 
bir zamanda hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuzla konuşun çünkü zoledronik asit, almayı 
bıraktıktan sonra yıllarca vücudunuzda kalabilir.

Zoledronik asit enjeksiyonunun şiddetli kemik, kas veya eklem ağrısına neden olabileceğini bilmelisiniz. 
Zoledronik asit enjeksiyonunu ilk kez aldıktan sonra günler veya aylar içinde bu ağrıyı hissetmeye 
başlayabilirsiniz. Bu tür ağrılar bir süre zoledronik asit enjeksiyonu aldıktan sonra başlasa da, sizin ve 
doktorunuzun bunun zoledronik asitten kaynaklanabileceğini anlamanız önemlidir. Zoledronik asit 
enjeksiyonu ile tedaviniz sırasında herhangi bir zamanda şiddetli ağrı hissederseniz hemen doktorunuzu 
arayın. Doktorunuz size zoledronik asit enjeksiyonu yapmayı bırakabilir ve bu ilaçla tedaviyi bıraktıktan 
sonra ağrınız kaybolabilir.

Zoledronik asidin çenede osteonekroza (ONJ, çene kemiğinin ciddi bir durumu) neden olabileceğini 
bilmelisiniz, özellikle de ilacı kullanırken diş ameliyatı veya tedavisi görüyorsanız. Zoledronik asit 
kullanmaya başlamadan önce bir diş hekimi dişlerinizi muayene etmeli ve temizlik de dahil olmak 
üzere gerekli tedavileri yapmalıdır. Zoledronik asit kullanırken dişlerinizi fırçaladığınızdan ve ağzınızı 
iyice temizlediğinizden emin olun. Bu ilacı kullanırken herhangi bir diş tedavisi görmeden önce 
doktorunuzla konuşun.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Zoledronik asit infüzyonu almak için randevunuzu kaçırırsanız, mümkün olan en kısa sürede doktorunuzu arayın.
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Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

Zoledronik asit yan etkilere neden olabilir. Bu semptomlardan herhangi biri veya NASIL veya 
ÖNLEMLER bölümlerinde listelenenlerden herhangi biri şiddetliyse veya geçmiyorsa doktorunuza 
söyleyin:

Enjeksiyonunuzu aldığınız yerde kaşıntı, kızarıklık, ağrı veya şişlik

kırmızı, şişmiş, kaşıntılı veya yaşaran gözler veya göz çevresinde şişlik

kabızlık

mide bulantısı

kusma

ishal

karın ağrısı

iştah kaybı

kilo kaybı

göğüste ağrılı yanma hissi

ağız yaraları

aşırı endişe

çalkalama

depresyon

uykuya dalma veya uykuda kalma zorluğu

ateş, titreme, öksürük ve diğer enfeksiyon belirtileri

ağızda beyaz lekeler

vajinanın şişmesi, kızarması, tahrişi, yanması veya kaşınması

beyaz vajinal akıntı

ağız çevresinde veya parmaklarda veya ayak parmaklarında uyuşma veya karıncalanma

saç kaybı

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Aşağıdaki belirtilerden herhangi biriyle karşılaşırsanız, 
derhal doktorunuzu arayın:

döküntü

kurdeşen

kaşıntı

gözlerin, yüzün, dudakların, dilin, boğazın, ellerin, kolların, ayakların, ayak bileklerinin veya alt bacakların şişmesi

ses kısıklığı

nefes alma veya yutma zorluğu
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üst göğüs ağrısı

düzensiz kalp atışı

kas spazmları, seğirmeler veya kramplar

olağandışı morarma veya kanama

ağrılı veya şişmiş diş etleri

dişlerin gevşemesi

çenede uyuşma veya ağırlık hissi

ağızda veya çenede iyileşmeyen ağrı

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

Osteoporoz için zoledronik asit enjeksiyonu gibi bir bifosfonat ilacı ile tedavi edilmek, uyluk kemiğinizi/
kemiklerinizi kırma riskinizi artırabilir. Kemik(ler) kırılmadan birkaç hafta veya aylar önce kalçalarınızda, 
kasıklarınızda veya uyluklarınızda donuk, ağrılı ağrı hissedebilirsiniz ve düşmemiş veya yaşamamış olsanız bile 
uyluk kemiklerinizden birinin veya her ikisinin kırıldığını görebilirsiniz. diğer travma. Sağlıklı insanlarda uyluk 
kemiğinin kırılması alışılmadık bir durumdur, ancak osteoporozu olan kişiler zoledronik asit enjeksiyonu 
yapmasalar bile bu kemiği kırabilir. Zoledronik asit enjeksiyonu 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?

Doktorunuz bu ilacı ofisinde saklayacak ve gerektiğinde size verecektir.

n acil/aşırı doz vakası

Doz aşımı durumunda, 1-800-222-1222 numaralı telefondan zehir kontrol yardım hattını arayın. Bilgi ayrıca çevrimiçi olarak 

şu adreste mevcuttur:https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Mağdur bayılmışsa, nöbet 

geçirmişse, nefes almakta güçlük çekiyorsa veya uyanamıyorsa, hemen 911'den acil servisi arayın.

Doz aşımı belirtileri aşağıdakileri içerebilir:
ateş

zayıflık

ani kas kasılması veya kas krampları

hızlı, çarpma veya düzensiz kalp atışı
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baş dönmesi

kontrol edilemeyen göz hareketleri

çift   görme

depresyon

yürüme zorluğu

vücudunuzun bir bölümünün kontrol edilemeyen sallanması

nöbetler

bilinç bulanıklığı, konfüzyon

nefes darlığı

ellerde veya ayaklarda ağrı, yanma, uyuşma veya karıncalanma

konuşma zorluğu

yutma zorluğu

azalmış idrara çıkma

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz vücudunuzun zoledronik aside tepkisini 

kontrol etmek için bazı laboratuvar testleri isteyecektir.

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.

rand isimleri

yeniden®

Zometa®
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