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Zoledronic Acid Injection
binibigkas bilang (zoe' le dron ik)

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang Zoledronic acid (Reclast) ay ginagamit upang maiwasan o gamutin ang osteoporosis (kondisyon kung saan ang mga buto ay nagiging 

manipis at mahina at madaling mabali) sa mga kababaihan na sumailalim sa menopause ('pagbabago ng buhay,' pagtatapos ng regular na 

regla). Ginagamit din ang Zoledronic acid (Reclast) para gamutin ang osteoporosis sa mga lalaki, at para maiwasan o gamutin ang 

osteoporosis sa mga lalaki at babae na umiinom ng glucocorticoids (isang uri ng gamot na corticosteroid na maaaring magdulot ng 

osteoporosis). Ang Zoledronic acid (Reclast) ay ginagamit din para gamutin ang Paget's disease of bone (isang kondisyon kung saan ang 

mga buto ay malambot at mahina at maaaring ma-deform, masakit, o madaling mabali). Ang Zoledronic acid (Zometa) ay ginagamit upang 

gamutin ang mataas na antas ng calcium sa dugo na maaaring sanhi ng ilang uri ng kanser. Ginagamit din ang Zoledronic acid (Zometa) 

kasama ng cancer chemotherapy upang gamutin ang pinsala sa buto na dulot ng multiple myeloma [kanser na nagsisimula sa mga selula 

ng plasma (mga puting selula ng dugo na gumagawa ng mga sangkap na kailangan upang labanan ang impeksiyon)] o ng kanser na 

nagsimula sa ibang bahagi ng sa katawan ngunit kumalat na sa buto. Ang Zoledronic acid (Zometa) ay hindi cancer chemotherapy, at hindi 

ito magpapabagal o huminto sa pagkalat ng cancer. Gayunpaman, maaari itong magamit upang gamutin ang sakit sa buto sa mga 

pasyente na may kanser. Ang Zoledronic acid ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na bisphosphonates. Gumagana ito sa 

pamamagitan ng pagbagal ng pagkasira ng buto, pagtaas ng density ng buto (kapal), at pagpapababa ng dami ng calcium na inilabas mula 

sa mga buto papunta sa dugo.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang Zoledronic acid ay nagmumula bilang isang solusyon (likido) upang iturok sa isang ugat sa loob ng hindi bababa sa 15 minuto. Karaniwan itong 

ini-inject ng isang healthcare provider sa opisina ng doktor, ospital, o klinika. Kapag ang zoledronic acid injection ay ginagamit upang gamutin ang 

mataas na antas ng calcium sa dugo na dulot ng cancer kadalasang ibinibigay ito bilang isang dosis. Ang pangalawang dosis ay maaaring ibigay ng 

hindi bababa sa 7 araw pagkatapos ng unang dosis kung ang calcium ng dugo ay hindi bumaba sa normal na antas o hindi nananatili sa normal na 

antas. Kapag ang zoledronic acid injection ay ginagamit upang gamutin ang pinsala sa buto na dulot ng maramihang myeloma o kanser na kumalat 

sa mga buto, karaniwan itong ibinibigay isang beses bawat 3 hanggang 4 na linggo. Kapag ang zoledronic acid injection ay ginagamit upang 

gamutin ang osteoporosis sa mga kababaihan na sumailalim sa menopause, o sa mga lalaki, o upang gamutin o maiwasan ang osteoporosis sa 

mga taong umiinom ng glucocorticoids, ito ay karaniwang ibinibigay isang beses sa isang taon. Kapag ang zoledronic acid ay ginagamit upang 

maiwasan ang osteoporosis sa mga kababaihan na sumailalim sa menopause, ito ay karaniwang ibinibigay isang beses bawat 2 taon. Kapag ang 

zoledronic acid ay ginagamit upang gamutin ang Paget's disease of bone, karaniwan itong ibinibigay bilang isang dosis, ngunit ang mga 

karagdagang dosis ay maaaring ibigay pagkatapos ng ilang oras.
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Siguraduhing uminom ng hindi bababa sa 2 basong tubig o ibang likido sa loob ng ilang oras bago ka makatanggap ng 

zoledronic acid.

Maaaring magreseta o magrekomenda ang iyong doktor ng calcium supplement at multivitamin na naglalaman ng bitamina D na 

iinumin sa panahon ng iyong paggamot. Dapat mong inumin ang mga pandagdag na ito araw-araw ayon sa direksyon ng iyong doktor. 

Sabihin sa iyong doktor kung mayroong anumang dahilan na hindi mo maaaring inumin ang mga suplementong ito sa panahon ng iyong 

paggamot.

Maaari kang makaranas ng reaksyon sa mga unang araw pagkatapos mong makatanggap ng dosis ng zoledronic acid injection. Maaaring kabilang sa mga 

sintomas ng reaksyong ito ang mga sintomas tulad ng trangkaso, lagnat, pananakit ng ulo, panginginig, at pananakit ng buto, kasukasuan o kalamnan. 

Ang mga sintomas na ito ay maaaring magsimula sa unang 3 araw pagkatapos mong makatanggap ng dosis ng zoledronic acid injection at maaaring 

tumagal ng 3 hanggang 14 na araw. Maaaring sabihin sa iyo ng iyong doktor na uminom ng nonreseta na pain reliever/fever reducer pagkatapos mong 

matanggap ang zoledronic acid injection upang maiwasan o magamot ang mga sintomas na ito.

Kung ikaw ay tumatanggap ng zoledronic acid injection upang maiwasan o magamot ang osteoporosis, dapat mong ipagpatuloy ang 

pagtanggap ng gamot gaya ng naka-iskedyul kahit na ikaw ay mabuti na ang pakiramdam. Dapat kang makipag-usap sa iyong doktor 

paminsan-minsan tungkol sa kung kailangan mo pa bang gamutin ang gamot na ito.

Ibibigay sa iyo ng iyong doktor o parmasyutiko ang sheet ng impormasyon ng pasyente ng tagagawa (Gabay sa Gamot) kapag 

sinimulan mo ang paggamot gamit ang zoledronic acid injection at sa tuwing makakatanggap ka ng dosis. Basahing mabuti ang 

impormasyon at tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko kung mayroon kang anumang mga katanungan. Maaari mo ring 

bisitahin ang website ng Food and Drug Administration (FDA) (http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://

www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]) o ang website ng tagagawa} upang makuha ang Gabay sa Gamot.

may mga gamit para sa gamot na ito

Ang gamot na ito ay maaaring inireseta para sa iba pang gamit; tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko para sa karagdagang impormasyon.

hat espesyal na pag-iingat na dapat kong sundin?

Bago tumanggap ng zoledronic acid injection,

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay allergic sa zoledronic acid o anumang iba pang mga gamot, o alinman sa mga 

sangkap sa zoledronic acid injection. Tanungin ang iyong parmasyutiko o tingnan ang Gabay sa Gamot para sa isang listahan ng mga 

sangkap.

dapat mong malaman na ang zoledronic acid injection ay magagamit sa ilalim ng mga brand name na Zometa at 
Reclast. Dapat ka lang tratuhin ng isa sa mga produktong ito sa isang pagkakataon.

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung anong mga reseta at hindi iniresetang gamot, bitamina, 
nutritional supplement, at herbal na produkto ang iyong iniinom o pinaplanong inumin. Siguraduhing 
banggitin ang alinman sa mga sumusunod: aminoglycoside antibiotics tulad ng amikacin (Amikin), 
gentamicin (Garamycin), kanamycin (Kantrex), neomycin (Neo-Rx, Neo-Fradin), paromomycin (Humatin), 
streptomycin, at tobramycin (Tobi , Nebcin); aspirin at iba pang nonsteroidal anti-inflammatory drugs 
(NSAIDs) tulad ng ibuprofen (Advil, Motrin) at naproxen (Aleve, Naprosyn); mga gamot sa chemotherapy 
para sa kanser; digoxin (Lanoxin, sa Digitek); diuretics ('water pills') tulad ng bumetanide (Bumex), 
ethacrynic acid (Edecrin), at furosemide (Lasix); at mga oral steroid tulad ng dexamethasone (Decadron, 
Dexone), methylprednisolone (Medrol), at prednisone (Deltasone).
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na may zoledronic acid, kaya sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa lahat ng mga gamot na iyong iniinom, maging ang mga hindi lumalabas 

sa listahang ito. Maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang mga dosis ng iyong mga gamot o subaybayan ka nang mabuti para sa 

mga side effect.

sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka o nagkaroon na ng sakit sa bato o kung mayroon kang tuyong bibig, maitim na ihi, 

nabawasan ang pagpapawis, tuyong balat, at iba pang mga palatandaan ng pag-aalis ng tubig o kamakailan lamang ay nagkaroon 

ng pagtatae, pagsusuka, lagnat, impeksyon, labis na pagpapawis, o ay hindi nakainom ng sapat na likido. Maghihintay ang iyong 

doktor hanggang sa hindi ka na ma-dehydrate bago ka bigyan ng zoledronic acid injection o kung mayroon kang ilang uri ng sakit sa 

bato ay maaaring hindi magreseta ng paggamot na ito para sa iyo. Sabihin din sa iyong doktor kung mayroon kang mababang antas 

ng calcium sa iyong dugo. Malamang na titingnan ng iyong doktor ang antas ng calcium sa iyong dugo bago ka magsimula ng 

paggamot at maaaring hindi magreseta ng gamot na ito kung masyadong mababa ang antas.

sabihin sa iyong doktor kung nagamot ka na ng zoledronic acid o iba pang bisphosphonates (Actonel, Actonel+Ca, Aredia, 
Boniva, Didronel, Fosamax, Fosamax+D, Reclast, Skelid, at Zometa) sa nakaraan; kung naoperahan ka na sa iyong 
parathyroid gland (maliit na glandula sa leeg) o thyroid gland o operasyon upang alisin ang mga bahagi ng iyong maliit na 
bituka; at kung ikaw ay nagkaroon o nakaranas na ng pagpalya ng puso (kondisyon kung saan ang puso ay hindi 
makapagbomba ng sapat na dugo sa ibang bahagi ng katawan); anemia (kondisyon kung saan ang mga pulang selula ng 
dugo ay hindi makapagdala ng sapat na oxygen sa ibang bahagi ng katawan); anumang kondisyon na pumipigil sa iyong 
dugo mula sa normal na pamumuo; mababang antas ng calcium, magnesium, o potassium sa iyong dugo; anumang 
kondisyon na pumipigil sa iyong katawan sa pagsipsip ng mga sustansya mula sa pagkain; o mga problema sa iyong bibig, 
ngipin, o gilagid; isang impeksyon, lalo na sa iyong bibig; hika o paghinga, lalo na kung ito ay pinalala ng pag-inom ng 
aspirin; o parathyroid o sakit sa atay.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis, planong magbuntis, o nagpapasuso. Dapat kang gumamit ng isang maaasahang paraan 

ng birth control upang maiwasan ang pagbubuntis habang ikaw ay tumatanggap ng zoledronic acid. Kung ikaw ay buntis habang 

tumatanggap ng zoledronic acid, tawagan ang iyong doktor. Ang Zoledronic acid ay maaaring makapinsala sa fetus. Kausapin ang 

iyong doktor kung plano mong magbuntis anumang oras sa hinaharap dahil ang zoledronic acid ay maaaring manatili sa iyong 

katawan sa loob ng maraming taon pagkatapos mong ihinto ang pagtanggap nito.

dapat mong malaman na ang zoledronic acid injection ay maaaring magdulot ng matinding pananakit ng buto, kalamnan, o kasukasuan. 

Maaari mong simulan ang pakiramdam ng sakit na ito sa loob ng mga araw o buwan pagkatapos mong unang matanggap ang zoledronic acid 

injection. Bagama't maaaring magsimula ang ganitong uri ng pananakit pagkatapos mong makatanggap ng zoledronic acid injection sa loob 

ng ilang panahon, mahalagang malaman mo at ng iyong doktor na maaaring sanhi ito ng zoledronic acid. Tawagan kaagad ang iyong doktor 

kung nakakaranas ka ng matinding pananakit anumang oras sa panahon ng iyong paggamot na may zoledronic acid injection. Maaaring 

huminto ang iyong doktor sa pagbibigay sa iyo ng zoledronic acid injection at maaaring mawala ang iyong pananakit pagkatapos mong ihinto 

ang paggamot sa gamot na ito.

dapat mong malaman na ang zoledronic acid ay maaaring magdulot ng osteonecrosis ng panga (ONJ, isang seryosong kondisyon ng 

buto ng panga), lalo na kung mayroon kang operasyon o paggamot sa ngipin habang ginagamit mo ang gamot. Dapat suriin ng 

dentista ang iyong mga ngipin at magsagawa ng anumang kinakailangang paggamot, kabilang ang paglilinis, bago ka magsimulang 

gumamit ng zoledronic acid. Siguraduhing magsipilyo ng iyong ngipin at maglinis ng iyong bibig nang maayos habang gumagamit ka 

ng zoledronic acid. Makipag-usap sa iyong doktor bago magkaroon ng anumang paggamot sa ngipin habang ginagamit mo ang 

gamot na ito.

sumbrero mga espesyal na tagubilin sa pagkain na dapat kong sundin?

Maliban kung iba ang sasabihin sa iyo ng iyong doktor, ipagpatuloy ang iyong normal na diyeta.

Ano ang dapat kong gawin kung nakalimutan ko ang isang dosis?

Kung napalampas mo ang appointment para makatanggap ng zoledronic acid infusion, tawagan ang iyong doktor sa lalong madaling panahon.
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mga side effect ng sumbrero ang maaaring idulot ng gamot na ito?

Ang Zoledronic acid ay maaaring magdulot ng mga side effect. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o hindi 

nawawala ang alinman sa mga sintomas na ito, o ang mga nakalista sa mga seksyong PAANO o PAG-Iingat:

pangangati, pamumula, pananakit, o pamamaga sa lugar kung saan mo natanggap ang iyong iniksyon

pula, namamaga, makati, o lumuluha na mata o pamamaga sa paligid ng mga mata

pagtitibi

pagduduwal

pagsusuka

pagtatae

sakit sa tyan

walang gana kumain

pagbaba ng timbang

heartburn

mga sugat sa bibig

labis na pag-aalala

pagkabalisa

depresyon

nahihirapang makatulog o manatiling tulog

lagnat, panginginig, ubo, at iba pang senyales ng impeksyon

puting patak sa bibig

pamamaga, pamumula, pangangati, pagkasunog, o pangangati ng ari

puting discharge sa ari

pamamanhid o pamamanhid sa paligid ng bibig o sa mga daliri o paa

pagkawala ng buhok

Ang ilang mga side effect ay maaaring maging seryoso. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas, 

tawagan kaagad ang iyong doktor:

pantal

mga pantal

nangangati

pamamaga ng mata, mukha, labi, dila, lalamunan, kamay, braso, paa, bukung-bukong, o ibabang binti

pamamalat

kahirapan sa paghinga o paglunok

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a605023.html 4/7



4/14/22, 4:19 PM Zoledronic Acid Injection: MedlinePlus Drug Information

sakit sa itaas na dibdib

hindi regular na pagtibok ng puso

pulikat ng kalamnan, pagkibot, o pulikat

hindi pangkaraniwang pasa o pagdurugo

masakit o namamagang gilagid

pagtanggal ng ngipin

pamamanhid o mabigat na pakiramdam sa panga

masakit sa bibig o sa panga na hindi naghihilom

Ang Zoledronic acid ay maaaring magdulot ng iba pang mga side effect. Tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang anumang hindi pangkaraniwang mga problema habang 

umiinom ng gamot na ito.

Ang paggagamot ng bisphosphonate na gamot tulad ng zoledronic acid injection para sa osteoporosis ay maaaring magpataas ng 

panganib na mabali ang iyong (mga) buto ng hita. Maaari kang makaramdam ng mapurol, masakit na pananakit sa iyong balakang, 

singit, o hita sa loob ng ilang linggo o buwan bago mabali ang (mga) buto, at maaari mong makita na ang isa o pareho ng iyong mga buto 

ng hita ay nabali kahit na hindi ka pa nahulog o nakaranas. ibang trauma. Hindi karaniwan na mabali ang buto ng hita sa mga malulusog 

na tao, ngunit ang mga taong may osteoporosis ay maaaring mabali ang buto na ito kahit na hindi sila tumatanggap ng zoledronic acid 

injection. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga panganib ng pagtanggap ng zoledronic acid injection.

Kung nakakaranas ka ng malubhang side effect, ikaw o ang iyong doktor ay maaaring magpadala ng ulat sa Food 

and Drug Administration (FDA) MedWatch Adverse Event Reporting program online

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) o sa pamamagitan ng telepono (1-800-332- 1088).

Ano ang dapat kong malaman tungkol sa pag-iimbak at pagtatapon ng gamot na ito?

Iimbak ng iyong doktor ang gamot na ito sa kanyang opisina at ibibigay ito sa iyo kung kinakailangan.

n kaso ng emergency/overdose

Sa kaso ng overdose, tawagan ang poison control helpline sa 1-800-222-1222. Ang impormasyon ay makukuha rin online sa

https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Kung ang biktima ay bumagsak, nagkaroon ng 

seizure, nahihirapang huminga, o hindi magising, tumawag kaagad sa mga serbisyong pang-emerhensya sa 911.

Ang mga sintomas ng labis na dosis ay maaaring kabilang ang mga sumusunod:

lagnat

kahinaan

biglaang paninikip ng mga kalamnan o kalamnan cramps

mabilis, tibok, o hindi regular na tibok ng puso
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pagkahilo

hindi makontrol na paggalaw ng mata

dobleng paningin

depresyon

hirap maglakad

hindi mapigil na pagyanig ng isang bahagi ng iyong katawan

mga seizure

pagkalito

kinakapos na paghinga

pananakit, paso, pamamanhid o pamamanhid sa mga kamay o paa

hirap magsalita

hirap lumunok

nabawasan ang pag-ihi

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor at laboratoryo. Ang iyong doktor ay mag-uutos ng ilang mga pagsusuri sa lab upang 

suriin ang tugon ng iyong katawan sa zoledronic acid.

Mahalaga para sa iyo na magtago ng nakasulat na listahan ng lahat ng reseta at hindi reseta (over-thecounter) na mga gamot na 

iniinom mo, pati na rin ang anumang mga produkto tulad ng mga bitamina, mineral, o iba pang pandagdag sa pandiyeta. Dapat 

mong dalhin ang listahang ito sa tuwing bibisita ka sa isang doktor o kung ikaw ay na-admit sa isang ospital. Mahalaga rin ang 

impormasyong dadalhin mo sakaling magkaroon ng mga emerhensiya.

mga pangalan ng rand

Reclast®

Zometa®

Huling Binago - 11/15/2011

Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Disclaimer
AHFS®Impormasyon sa Gamot ng Pasyente™. © Copyright, 2022. Ang American Society of Health-System 

Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Lahat ng Karapatan ay Nakalaan. Pagdoble

para sa komersyal na paggamit ay dapat na awtorisado ng ASHP.
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