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Инжектиране на золедронова киселина
произнася се като (zoe' le dron ik)

защо е предписано това лекарство?

Золедроновата киселина (Reclast) се използва за предотвратяване или 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 редовните 

менструални периоди). Золедроновата киселина (Reclast) се използва също за лечение на остеопороза при мъже и за 

предотвратяване или лечение на остеопороза при мъже и жени, които приемат глюкокортикоиди (вид кортикостероидни 

лекарства, които могат да причинят остеопороза). Золедроновата киселина (Reclast) се използва също за лечение на костна болест 

на Paget (състояние, при което костите са меки и слаби и могат да бъдат деформирани, болезнени или лесно счупени). 

Золедроновата киселина (Zometa) се използва за лечение на високи нива на калций в кръвта, които могат да бъдат причинени от 

някои видове рак. Золедроновата киселина (Zometa) се използва също заедно с химиотерапия за рак за лечение на увреждане на 

костите, причинено от множествен миелом [рак, който започва в плазмените клетки (бели кръвни клетки, които произвеждат 

вещества, необходими за борба с инфекцията)] или от рак, започнал в друга част на тялото, но се е разпространило в костите. 

Золедроновата киселина (Zometa) не е химиотерапия за рак и няма да забави или спре разпространението на рака. Въпреки това, 

той може да се използва за лечение на костни заболявания при пациенти с рак. Золедроновата киселина е в клас лекарства, 

наречени бифосфонати. Действа чрез забавяне на разграждането на костите, увеличаване на костната плътност (дебелина) и 

намаляване на количеството калций, освободен от костите в кръвта.

как трябва да се използва това лекарство?

Золедроновата киселина се предлага като разтвор (течност) за инжектиране във вена за най-малко 15 минути. Обикновено се инжектира 

от доставчик на здравни услуги в лекарски кабинет, болница или клиника. Когато инжектирането на золедронова киселина се използва за 

лечение на високи нива на калций в кръвта, причинени от рак, обикновено се прилага като еднократна доза. Втора доза може да се 

приложи най-малко 7 дни след първата доза, ако калцият в кръвта не спадне до нормални нива или не остане на нормални нива. Когато 

инжектирането на золедронова киселина се използва за лечение на увреждане на костите, причинено от множествен миелом или рак, 

който се е разпространил в костите, обикновено се прилага веднъж на всеки 3 до 4 седмици. Когато инжектирането на золедронова 

киселина се използва за лечение на остеопороза при жени, които са претърпели менопауза, или при мъже, или за лечение или 

предотвратяване на остеопороза при хора, които приемат глюкокортикоиди, обикновено се дава веднъж годишно. Когато золедроновата 

киселина се използва за предотвратяване на остеопороза при жени, които са претърпели менопауза, обикновено се прилага веднъж на 

всеки 2 години. Когато золедроновата киселина се използва за лечение на костна болест на Paget, тя обикновено се прилага като единична 

доза, но могат да се дадат допълнителни дози след известно време.
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Не забравяйте да изпиете поне 2 чаши вода или друга течност в рамките на няколко часа, преди да получите золедронова 

киселина.

Вашият лекар може да предпише или препоръча калциева добавка и мултивитамини, съдържащи витамин D, които да 

приемате по време на лечението. Трябва да приемате тези добавки всеки ден според указанията на Вашия лекар. 

Уведомете Вашия лекар, ако има някаква причина, поради която няма да можете да приемате тези добавки по време на 

лечението.

Може да изпитате реакция през първите няколко дни след като получите доза инжектиране на золедронова киселина. 

Симптомите на тази реакция могат да включват грипоподобни симптоми, треска, главоболие, втрисане и болки в костите, 

ставите или мускулите. Тези симптоми могат да започнат през първите 3 дни след инжектиране на доза золедронова киселина 

и могат да продължат от 3 до 14 дни. Вашият лекар може да Ви каже да вземете болкоуспокояващо/понижаващо температурата 

без рецепта, след като получите инжекция със золедронова киселина, за да предотвратите или лекувате тези симптоми.

Ако получавате инжекция золедронова киселина за предотвратяване или лечение на остеопороза, трябва да 

продължите да приемате лекарството по график, дори ако се чувствате добре. Трябва да говорите с Вашия 

лекар от време на време дали все още трябва да се лекувате с това лекарство.

Вашият лекар или фармацевт ще ви даде информационния лист за пациента на производителя (Ръководство за 

лекарства), когато започнете лечение с инжекция на золедронова киселина и всеки път, когато получите доза. 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 получите инжекция със золедронова киселина,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към золедронова киселина или други лекарства, или към някоя от съставките 

на инжектирането на золедронова киселина. Посъветвайте се с вашия фармацевт или проверете ръководството за лекарства за 

списък на съставките.

трябва да знаете, че инжектирането на золедронова киселина се предлага под търговските марки Zometa 
и Reclast. Трябва да се лекувате само с един от тези продукти наведнъж.

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: аминогликозидни антибиотици като амикацин (Amikin), гентамицин 
(Garamycin), канамицин (Kantrex), неомицин (Neo-Rx, Neo-Fradin), паромомицин (Humatin), стрептомицин 
и тобрамицин (Tobi , Небчин); аспирин и други нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) като 
ибупрофен (Advil, Motrin) и напроксен (Aleve, Naprosyn); лекарства за химиотерапия за рак; дигоксин 
(Lanoxin, в Digitek); диуретици („хапчета за вода“) като буметанид (Bumex), етакринова киселина (Edecrin) и 
фуроземид (Lasix); и перорални стероиди като дексаметазон (Decadron, Dexone), метилпреднизолон 
(Medrol) и преднизон (Deltasone).
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със золедронова киселина, така че уведомете Вашия лекар за всички лекарства, които приемате, дори и тези, които не 

фигурират в този списък. Може да се наложи Вашият лекар да промени дозите на Вашите лекарства или да Ви наблюдава 

внимателно за странични ефекти.

уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали бъбречно заболяване или ако имате сухота в устата, тъмна 
урина, намалено изпотяване, суха кожа и други признаци на дехидратация или наскоро сте имали диария, 
повръщане, треска, инфекция, прекомерно изпотяване или не са могли да пият достатъчно течности. Вашият лекар 
ще изчака, докато вече не сте дехидратирани, преди да Ви приложи инжекция със золедронова киселина или ако 
имате определени видове бъбречно заболяване, може да не Ви предпише това лечение. Също така уведомете 
Вашия лекар, ако някога сте имали ниско ниво на калций в кръвта си. Вашият лекар вероятно ще провери нивото на 
калция в кръвта Ви преди да започнете лечението и може да не предпише това лекарство, ако нивото е твърде 
ниско.

уведомете Вашия лекар, ако в миналото сте били лекувани със золедронова киселина или други бифосфонати 
(Actonel, Actonel+Ca, Aredia, Boniva, Didronel, Fosamax, Fosamax+D, Reclast, Skelid и Zometa); ако някога сте имали 
операция на Вашата паращитовидна жлеза (малка жлеза на шията) или щитовидна жлеза или операция за 
отстраняване на участъци от Вашето тънко черво; и ако имате или някога сте имали сърдечна недостатъчност 
(състояние, при което сърцето не може да изпомпва достатъчно кръв към други части на тялото); анемия 
(състояние, при което червените кръвни клетки не могат да доставят достатъчно кислород до други части на тялото); 
всяко състояние, което спира нормалното съсирване на кръвта ви; ниски нива на калций, магнезий или калий в 
кръвта Ви; всяко състояние, което пречи на тялото ви да абсорбира хранителни вещества от храната; или проблеми 
с устата, зъбите или венците; инфекция, особено в устата си; астма или хрипове, особено ако се влоши от приема на 
аспирин; или заболяване на паращитовидната жлеза или черния дроб.

уведомете Вашия лекар, ако сте бременна, планирате да забременеете или кърмите. Трябва да използвате надежден метод за 

контрол на раждаемостта, за да предотвратите бременност, докато приемате золедронова киселина. Ако забременеете, 

докато приемате золедронова киселина, обадете се на Вашия лекар. Золедроновата киселина може да увреди плода. Говорете 

с Вашия лекар, ако планирате да забременеете по всяко време в бъдеще, тъй като золедроновата киселина може да остане в 

тялото Ви в продължение на години, след като спрете да я приемате.

трябва да знаете, че инжектирането на золедронова киселина може да причини тежка болка в костите, мускулите или ставите. 

Може да започнете да усещате тази болка в рамките на дни или месеци след първата инжекция на золедронова киселина. 

Въпреки че този тип болка може да започне, след като сте получили инжекция със золедронова киселина за известно време, 

важно е вие   и вашият лекар да разберете, че може да бъде причинена от золедронова киселина. Незабавно се обадете на 

Вашия лекар, ако почувствате силна болка по всяко време по време на лечението с инжектиране на золедронова киселина. 

Вашият лекар може да спре да Ви дава инжекция със золедронова киселина и болката Ви може да изчезне, след като спрете 

лечението с това лекарство.

трябва да знаете, че золедроновата киселина може да причини остеонекроза на челюстта (ONJ, сериозно състояние на 

челюстната кост), особено ако имате стоматологична хирургия или лечение, докато използвате лекарството. Зъболекарят 

трябва да прегледа зъбите ви и да извърши всички необходими лечения, включително почистване, преди да започнете да 

използвате золедронова киселина. Не забравяйте да си миете зъбите и да почиствате правилно устата си, докато използвате 

золедронова киселина. Говорете с Вашия лекар, преди да имате стоматологично лечение, докато използвате това лекарство.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

Освен ако Вашият лекар не Ви каже друго, продължете нормалната си диета.

какво да правя, ако пропусна доза?

Ако пропуснете час, за да получите инфузия на золедронова киселина, обадете се на Вашия лекар възможно най-скоро.
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какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Золедроновата киселина може да причини нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако някой от 

тези симптоми или тези, изброени в разделите КАК или ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, е тежък или не изчезва:

сърбеж, зачервяване, болка или подуване на мястото, където сте получили инжекцията

червени, подути, сърбящи или сълзени очи или подуване около очите

запек

гадене

повръщане

диария

стомашни болки

загуба на апетит

отслабване

киселини в стомаха

рани в устата

прекомерно безпокойство

възбуда

депресия

затруднено заспиване или оставане на заспиване

треска, втрисане, кашлица и други признаци на инфекция

бели петна в устата

подуване, зачервяване, дразнене, парене или сърбеж на вагината

бяло вагинално течение

изтръпване или изтръпване около устата или в пръстите на ръцете или краката

косопад

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от следните симптоми, 
незабавно се обадете на Вашия лекар:

обрив

копривна треска

сърбеж

подуване на очите, лицето, устните, езика, гърлото, ръцете, ръцете, стъпалата, глезените или долните крака

дрезгавост

затруднено дишане или преглъщане
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болка в горната част на гръдния кош

неравномерен сърдечен ритъм

мускулни спазми, потрепвания или крампи

необичайни синини или кървене

болезнени или подути венци

разхлабване на зъбите

изтръпване или усещане за тежест в челюстта

рани в устата или челюстта, която не заздравява

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

докато приемате това лекарство.

Лечението с бифосфонатни лекарства като инжекция золедронова киселина за остеопороза може да увеличи риска от 

счупване на бедрената(ите) кост(и). Може да почувствате тъпа, болезнена болка в бедрата, слабините или бедрата в 

продължение на няколко седмици или месеци преди счупването на костта(ите) и може да откриете, че едната или и двете 

ви кости на бедрото са счупени, въпреки че не сте падали или 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 получават 

инжекция със золедронова киселина. Говорете с Вашия лекар за рисковете от инжектиране на золедронова киселина.

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?

Вашият лекар ще съхранява това лекарство в своя кабинет и ще Ви го даде, ако е необходимо.

n случай на спешен случай/предозиране

В случай на предозиране се обадете на линията за помощ за контрол на отравянията на 1-800-222-1222. Информацията е 

достъпна и онлайн на адресhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Ако жертвата е припаднала, има 

гърч, има проблеми с дишането или не може да бъде събудена, незабавно се обадете на спешните служби на 911.

Симптомите на предозиране могат да включват следното:

треска

слабост

внезапно стягане на мускулите или мускулни крампи

бърз, удрящ или неравномерен сърдечен ритъм
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световъртеж

неконтролируеми движения на очите

двойно виждане

депресия

затруднено ходене

неконтролируемо треперене на част от тялото ви

припадъци

объркване

недостиг на въздух

болка, парене, изтръпване или изтръпване в ръцете или краката

затруднено говорене

затруднено преглъщане

намалено уриниране

каква друга информация трябва да знам?

Спазвайте всички срещи с Вашия лекар и лабораторията. Вашият лекар ще назначи определени лабораторни изследвания, за да 

провери реакцията на тялото ви към золедронова киселина.

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

Reclast®

Зомета®
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