Actonel

Actonel
 Actonelعام يستخدم لعلاج ومنع هشاشة العظام في بعض المرضى.
قد تختلف الأسعار قليلا عند الدفع.
actonel 35mg * 8

$66

اشتري الآن

actonel 35mg * 16

$130

اشتري الآن

actonel 35mg * 20

$150

اشتري الآن

actonel 35mg * 28

$200

اشتري الآن

actonel 35mg * 36

$240

اشتري الآن

actonel 35mg * 48

$300

اشتري الآن

وصف

الكمبيوتر اللوحي ريسيدروناتي الصوديوم
ما هو هذا الدواء؟
ريسيدروناتي يقلل من فقدان الكالسيوم من العظام .فإنه يساعد على جعل العظام صحية وإبطاء فقدان
العظام في المرضى الذين يعانون من مرض باجيت وترقق العظام .فقد يستخدم في الآخرين المعرضين
للخطر لفقدان العظام.

ماذا يجب أن أقول بلدي مزود الرعاية الصحية قبل أن هذا الدواء؟
أنهم بحاجة إلى معرفة إذا كان لديك أي من هذه الشروط:
أمراض الأسنان
المريء أو المعدة أو مشاكل في الأمعاء ،مثل حمض الجزر أو غيرد
أمراض الكلي
كالسيوم الدم المنخفض
مشاكل في الجلوس أو الوقوف
صعوبة البلع
فعل غير عادي أو حساسية على ريسيدروناتي أو الأدوية الأخرى ،والأطعمة ،والأصباغ أو المواد
الحافظة
حاملا أو تحاول الحصول على الحوامل
الرضاعة الطبيعية

كيف يجب استخدام هذا الدواء؟
يجب أن تأخذ هذه الأدوية بالضبط كما توجه أو كنت سيخفض كمية الدواء لك امتصاص في الجسم أو قد
تتسبب في الضرر الذاتي الخاص بك .يأخذ هذا الدواء عن طريق الفم أول شيء في الصباح ،وبعد أن كنت
للحصول اليوم .عدم أكل أو شرب أي شيء قبل أن تأخذ هذا الدواء .ابتلاع الأقراص مع كوب كامل من الماء
العادي ) 6إلى  8أوقية السائل( .لا تأخذ الأقراص مع أي مشروب آخر .لا مضغ أو سحق الكمبيوتر اللوحي.
وبعد أخذ هذا الدواء ،لا يتناولون وجبة الإفطار ،الشراب ،أو تأخذ أي أدوية أو فيتامينات أخرى لمدة 30
دقيقة على الأقل .الوقوف أو الجلوس لمالا يقل عن  30دقيقة بعد أخذ هذا الدواء؛ لا يكذب إلى أسفل .لا
تأخذ الدواء أكثر مما يوجه.
التحدث إلى طبيب الأطفال الخاص بك فيما يتعلق باستخدام هذا الدواء في الأطفال .قد تكون هناك
حاجة الرعاية الخاصة.
الجرعة الزائدة :إذا كنت تعتقد أن كنت قد اتخذت الكثير من هذا الدواء اتصل مركز مراقبة السموم أو غرفة
الطوارئ في وقت واحد.
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ملاحظة :هذا الدواء لك فقط .عدم مشاركة هذا الدواء مع الآخرين.

ماذا لو افتقد جرعة؟
إذا كنت افتقد جرعة ،لا تتخذ في الوقت لاحق .تأخذ الجرعة العادية في صباح اليوم التالي .لا تأخذ جرعة
مزدوجة أو إضافي.

ما قد تتفاعل مع هذا الدواء؟
مضادات الحموضة مثل هيدروكسيد الألومنيوم أو هيدروكسيد المغنسيوم
الأسبرين
مكملات الكالسيوم
مكملات الحديد
المسكنات ،وأدوية للألم والالتهابات ،مثل آيبوبروفين أو نابروكسين
هرمونات الغدة الدرقية
الفيتامينات مع المعادن
هذه القائمة قد لا تصف كل التفاعلات الممكنة .إعطاء مزود الرعاية الصحية قائمة بجميع الأدوية،
والأعشاب ،والعقاقير غير وصفه طبية ،أو المكملات الغذائية التي يمكنك استخدامها .كما أقول لهم إذا
كنت تدخن ،وشرب الكحول ،أو تعاطي المخدرات غير المشروعة .بعض العناصر قد تتفاعل مع الأدوية
الخاصة بك.

ما ينبغي أن أشاهد لإثناء استخدام هذا الدواء؟
قم بزيارة طبيبك أو الرعاية الصحية المهنية لفحوص منتظمة .قد يكون بعض الوقت قبل أن ترى
الفائدة من هذا الدواء .قد يأمر طبيبك أو الرعاية الصحية المهنية اختبارات الدم واختبارات أخرى لمعرفة
كيف تقوم به.
يجب عليك التأكد من الحصول على ما يكفي من الكالسيوم وفيتامين )د( حين كنت تأخذ هذا الدواء ،إلا
إذا كان الطبيب يقول لك لا .مناقشة لك أكل الأطعمة والفيتامينات تأخذ مع أخصائي الرعاية الصحية.
بعض الناس الذين يأخذون هذا الدواء قد العظام الشديد والمشتركة ،و/أو الأم في العضلات .أخبر طبيبك
إذا كان لديك الألم التي لا تذهب بعيدا ً أو أن تسوء.

ما هي الآثار الجانبية التي قد تلاحظ من هذا الدواء؟
الآثار الجانبية التي يجب عليك إبلاغ طبيبك بأسرع:
خلايا الحساسية مثل الجلد طفح جلدي أو حكة ،تورم في الوجه والشفاه والحلق ،أو اللسان
براز أسود أو تلكأ
التغييرات في الرؤية
ألم حرقه أو المعدة
ألم الفك ،خاصة بعد العمل الأسنان
ألم أو صعوبة عند البلع
احمرار ,تقرحات أو تقشير أو تخفيف الجلد ،بما في ذلك داخل الفم
الآثار الجانبية عادة لا تتطلب عناية طبية )تقرير طبيبك إذا كانت مواصلة أو مزعج(:
العظام أو العضلات أو الأم المفاصل
التغييرات في الطعم
الإسهال أو الإمساك
ألم في العين أو الحكة
صداع
الغثيان أو القيء
الغاز المعدة أو الامتلاء
هذه القائمة قد لا تصف جميع الآثار الجانبية المحتملة.
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حيث ينبغي أن تبقى دوائي؟
تبقى بعيدا ً عن متناول الأطفال.
تخزين في درجة حرارة الغرفة بين  20و  25درجة ج ) 68و  77درجة و( .تخلص من أي دواء غير مستخدمة بعد
تاريخ انتهاء الصلاحية.
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