
Ασθενής με ανάγκη
αγωγής για οστεοπόρωση

Κάταγμα

Διαταραχές

Διαταραχές

Με κάταγμα 

MEDEDRONATE 35mg/tab BTx4 

MEDEDRONATE 35mg/tab BTx4 

Χωρίς

H ταυτόχρονη χορήγηση αναστολέων 
ισταμίνης, αναστολέων αντλίας πρω-
τονίων ή αντιόξινων φαρμάκων δεν 
επηρεάζει την ταυτόχρονη χορήγηση 
ρισεδρονικού νατρίου, σύμφωνα με 
την υπάρχουσα βιβλιογραφία.

Πηγή: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
Πρωτόκολλα Συνταγογράφησης Οστεοπόρωσης

της οστικής μάζαςτο

ededronate

4

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ MEDEDRONATE® 

ededronate

4 film coated tablets

Σε περιπΣε περιπτώσεις υτώσεις υπερδοσολπερδοσολογίας τοογίας του παρασκυ παρασκευάσματοευάσματος μπορείς μπορεί να παρονα παρουσιαστείυσιαστεί μείωση μείωση της συγκτης συγκέντρωσηςέντρωσης του ασβτου ασβεστίου σεστίου σε ορό Σε ορό. Σε ορισμε ορισμένους ασένους ασθενείςθενείς 
μπορούνμπορούν να εμφαννα εμφανιστούν αιστούν αντικειμεντικειμενικά καινικά και υποκειμυποκειμενικά συενικά συμπτώματαμπτώματα της υπατης υπα βσβεστιαισβεστιαιμίας. Γιμίας. Γι δα τη δέσα τη δέσμευση τομευση το δυ ρισεδρυ ρισεδρονικού νονικού νατρίουατρίου και τη μκαι τη μείωση τηείωση τηςς 

απορρόφηαπορρόφησής τουσής του θα πρέπεθα πρέπει να χρηι να χρησιμοποιησιμοποιηθεί γάλαθεί γάλα και άλλ και άλλες ουσίεες ουσίες που πες που περιέχουνριέχουν άλατα μαάλατα μαγνησίουγνησίου, ασβεστίασβεστίου και αου και αργιλίουργιλίου που εξοπου εξουδετερώνυδετερώνουν τοουν το 
στομαχικστομαχικό οξύ Yό οξύ. Yπερβολικπερβολικής λήψηςής λήψης του παρτου παρασκευάσμασκευάσματος θαατος θα πρέπει νπρέπει να εξετασα εξεταστεί η υπτεί η υποβολή σεοβολή σε πλύση σπλύση στομάχουτομάχου

sodium risedronatena

35 mg

adipharm

Αριθμός εθελοντών & Κριτήριο επιλογής:
Διάρκεια μελέτης:
Δοσολογικό σχήμα και τρόπος λήψης:
Προϊόν αναφοράς:

TEKMHΡΙΩΣΗ ΒΙΟΪΣΟΔΥΝΑΜΙΑΣ MEDEDRONATE® 
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MEDEDRONATE 35mg
ACTONEL 35mg
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ρισεδρονάτη νατριούχος

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΤΙΜΩΝ BMD*

ΜΕΤΑΞΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ DEXA**

 

 

MEDEDRONATE® (risedronate sodium 35mg):

ededronate
ρισεδρονάτη νατριούχος

AYXENAΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ (neck, g/cm2)

ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ (L2-L4, g/cm2)

Οπτικές διαταραχές: Όχι ιδιαίτερα συχνά:
Στομαχικές και εντερικές διαταραχές: Συχνά:

Όχι ιδιαίτερα συχνά:

Μυοσκελετικές διαταραχές και δι-
αταραχές του συνδετικού ιστού: Συχνά: 

Διαγνωστικές έρευνες: Σπάνια:

Οπτικές διαταραχές: 
Μυοσκελετικές διαταραχές και διαταραχές συνδετικού 

ιστού: Διαταραχές της λειτουργίας του δέρματος και 
του υποδόριου ιστού: 

Διαταραχές 
ανοσολογικού συστήματος: 4.9. Υπερδοσολογία: 

5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: 5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες: 

Θεραπευτική αγωγή της μετα-
εμμηνοπαυσιακής οστεοπόρωσης: 

Θεραπευτική αγωγή της οστεοπόρωσης των ανδρών: 

5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες: 

Κυκλοφορία:

Μεταβολισμός:
Αποβολή:

Ειδικές ομάδες ασθενών: Άτομα προχωρημένης ηλικίας:

5.3 Προκλινικά στοιχεία για την ασφάλεια: 

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή:
«ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

ΟΛΕΣ Νέα Φάρμακα
ΣΟΒΑΡΕΣ Γνωστα Φάρμακα

ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ: 210 5224952

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 

3. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: 

4. ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 4.1. Ενδείξεις χρήσης: 

(βλέπε σημείο 5.1)
(βλέπε σημείο 5.1) 4.2. Δοσολογία και τρόπος χο-

ρήγησης: 

(βλέπε σημείο 4.4)

(βλέπε σημεία 4.3 και 5.2)

4.3. Αντενδείξεις: 

(βλέπε σημείο 4.4)
4.4. Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά 

τη χρήση: 

(βλέπε σημείο 4.5)
(βλέπε 

σημείο 4.2)

(βλέπε σημείο 5.1)

(βλέπε σημείο 4.2)

4.5. Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα 
και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης: 

(βλέπε σημείο 4.4)

4.6. Κύηση και γαλουχία: 

(βλέπε σημείο 5.3)

4.7. Επίδρα-
ση στην ικανότητα οδήγησης μηχανικών οχημάτων και χειρισμού μηχανημάτων εν 
κίνηση:

4.8. Ανεπιθύμητες ενέργειες: 

Διαταραχές νευρικού συστήματος: Συχνά:
*BMD: Bone Mass Density
**DEXA: Dual Energy X-Ray Absorptiometry


