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ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 

Arthroplus
®
, 70 mg δηζθία,  

alendronic acid
 

 

 

Γηαβάζηε πξνζεθηηθά νιόθιεξν ηο θύλλο οδηγιών σπήζηρ πποηού απσίζεηε να παίπνεηε αςηό ηο 

θάπμακο. 

 Φπιάμηε απηό ην θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο. Ίζσο ρξεηαζζεί λα ην δηαβάζεηε μαλά. 

 Δάλ έρεηε νπνηεζδήπνηε πεξαηηέξσ απνξίεο, ξσηήζηε ην γηαηξό ζαο ή ην θαξκαθνπνηό ζαο. 

 Ζ ζπληαγή γηα απηό ην θάξκαθν ζπκπιεξώζεθε γηα εζάο. Γελ πξέπεη λα ην δώζεηε ζε άιινπο. Μπνξεί 

λα ηνπο πξνθαιέζεη βιάβε, αθόκα θαη όηαλ ηα ζπκπηώκαηά ηνπο είλαη ίδηα κε ηα δηθά ζαο. 

 ε πεξίπησζε πνπ ζεσξείηε όηη ην θάξκαθν ζαο πξνθάιεζε θάπνηα αλεπηζύκεηε ελέξγεηα παξαθαινύκε 

λα ηε γλσζηνπνηήζεηε ζην ζεξάπνληα ηαηξό ζαο, ή ζην θαξκαθνπνηό ή άιιν επαγγεικαηία ηνπ ηνκέα 

ηεο πγείαο, ή απεπζείαο ζηνλ Δζληθό Οξγαληζκό Φαξκάθσλ (Μεζνγείσλ 284, 15562, Χνιαξγόο, 

www.eof.gr) 

 Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό λα θαηαλνήζεηε ηελ πιεξνθνξία ζηελ παξάγξαθν 3. ΠΩ ΝΑ ΠΑΡΔΣΔ ΣΟ 

ARTHROPLUS
®
 πξηλ πάξεηε απηό ην θάξκαθν. 

 

Σο παπόν θύλλο οδηγιών πεπιέσει: 

 

1. Ση είλαη ην Arthroplus
®
 θαη πνηα είλαη ε ρξήζε ηνπ. 

2. Ση πξέπεη λα γλσξίδεηε πξνηνύ πάξεηε ην Arthroplus
®
. 

3. Πώο λα πάξεηε ην Arthroplus
®
. 

4. Πηζαλέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο. 

5. Πώο λα θπιάζζεηαη ην Arthroplus
®
. 

6. Λνηπέο πιεξνθνξίεο. 

 

 

1. ΣΘ ΕΘΝΑΘ ΣΟ ARTHROPLUS
®
 ΚΑΘ ΠΟΘΑ ΕΘΝΑΘ Η ΥΡΗΗ ΣΟΤ 

 

Σι είναι ηο Arthroplus
®
 

 

Σν Arthroplus
®
 αλήθεη ζε κία θαηεγνξία κε-νξκνληθώλ θαξκάθσλ πνπ νλνκάδνληαη δηθσζθνληθά. 

Σν Arthroplus
®
 πξνιακβάλεη ηελ νζηηθή απώιεηα πνπ παξνπζηάδεηαη ζηηο γπλαίθεο, θαηά ηελ 

εκκελόπαπζε, θαη βνεζά ζηελ αλαδόκεζε ηνπ νζηνύ. Μεηώλεη ηνλ θίλδπλν ησλ θαηαγκάησλ ηεο 

ζπνλδπιηθήο ζηήιεο θαη ηνπ ηζρίνπ. 

 

Ποια είναι η σπήζη ηος Arthroplus
®
; 

Ο γηαηξόο ζαο ζπληαγνγξάθεζε Arthroplus
®
 γηα ηε ζεξαπεία ηεο νζηενπόξσζεο. Σν Arthroplus

®
 κεηώλεη 

ηνλ θίλδπλν ησλ θαηαγκάησλ ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο θαη ηνπ ηζρίνπ. 

 

Σο Arthroplus
®
 είναι θεπαπεία μία θοπά ηην εβδομάδα. 

 

Σι είναι οζηεοπόπυζη; 

Οζηενπόξσζε είλαη ε ιέπηπλζε θαη ε εμαζζέλεζε ησλ νζηώλ. Δίλαη ζπλεζηζκέλε ζηηο γπλαίθεο κεηά ηελ 

εκκελόπαπζε. Καηά ηελ εκκελόπαπζε, νη σνζήθεο ζηακαηνύλ λα παξάγνπλ ηηο ζειπθέο νξκόλεο, ηα 

νηζηξνγόλα, ηα νπνία βνεζνύλ λα δηαηεξείηαη πγηήο ν ζθειεηόο ηεο γπλαίθαο. Ωο απνηέιεζκα, 

παξνπζηάδεηαη νζηηθή απώιεηα θαη ηα νζηά εμαζζελνύλ. Όζν πην λσξίο κπαίλεη ζηελ εκκελόπαπζε κία 

γπλαίθα, ηόζν κεγαιύηεξνο είλαη ν θίλδπλνο γηα νζηενπόξσζε. 

 

ηα αξρηθά ζηάδηα, ε νζηενπόξσζε ζπλήζσο δελ έρεη ζπκπηώκαηα. Δάλ δε ζεξαπεπζεί σζηόζν, κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε θαηάγκαηα. 

Αλ θαη ηα θαηάγκαηα πξνθαινύλ πόλν ζπλήζσο, ηα θαηάγκαηα ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο κπνξεί λα 

δηαθύγνπλ απαξαηήξεηα κέρξηο όηνπ πξνθαιέζνπλ απώιεηα ύςνπο. Σα θαηάγκαηα κπνξεί λα πξνθύςνπλ 
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ζηε δηάξθεηα θπζηνινγηθώλ θαζεκεξηλώλ αζρνιηώλ π.ρ. αλ ζεθώλεη θαλείο έλα βάξνο ή από κηθξνύο 

ηξαπκαηηζκνύο πνπ ζπλήζσο δελ πξνθαινύλ θαηάγκαηα ησλ νζηώλ. Σα θαηάγκαηα ζπκβαίλνπλ ζπλήζσο 

ζην ηζρίν, ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε, ζηνλ θαξπό θαη δελ πξνθαινύλ κόλν πόλν, αιιά ζεκαληηθά πξνβιήκαηα, 

όπσο θύθσζε (θακπνύξα ζηελ πιάηε) θαη απώιεηα θηλεηηθόηεηαο. 

 

Πώρ μποπεί να θεπαπεςθεί η οζηεοπόπυζη; 

Ζ νζηενπόξσζε κπνξεί λα ζεξαπεπζεί θαη πνηέ δελ είλαη αξγά λα μεθηλήζεηε ηε ζεξαπεία. Σν Arthroplus
®
 

όρη κόλν πξνιακβάλεη ηελ νζηηθή απώιεηα, αιιά βνεζά εθηόο απηνύ ζηελ αλαδόκεζε ηνπ νζηνύ πνπ κπνξεί 

λα έρεηε ράζεη θαη κεηώλεη ηνλ θίλδπλν νζηηθώλ θαηαγκάησλ ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε θαη ζην ηζρίν. 

 

Όπσο θαη ηε ζεξαπεία ζαο κε Arthroplus
®
, ν γηαηξόο ζαο κπνξεί λα πξνηείλεη αιιαγέο ζηνλ ηξόπν ηεο δσήο 

ζαο, πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεη ηελ θαηάζηαζή ζαο, όπσο: 

 

Δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο Σν θάπληζκα θαίλεηαη όηη απμάλεη ην ξπζκό ηεο νζηηθήο απώιεηαο θαη, 

γηα απηό, κπνξεί λα απμήζεη ηνλ θίλδπλν νζηηθώλ θαηαγκάησλ. 

 

Άζθεζε Όπωο νη κύεο, ηα νζηά ρξεηάδνληαη εμάζθεζε γηα λα παξακείλνπλ ηζρπξά 

θαη πγηή. Σπκβνπιεπζείηε ην γηαηξό ζαο πξηλ μεθηλήζεηε θάπνην 

πξόγξακκα εμάζθεζεο. 

 

Δίαηηα κε ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή Ο γηαηξόο ζαο κπνξεί λα ζαο θαζνδεγήζεη ζρεηηθά κε ηε δίαηηά ζαο ή εάλ 

ζα πξέπεη λα ιάβεηε θάπνηα ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο (ηδηαίηεξα 

αζβέζηην θαη βηηακίλε D). 

 

 

2. ΣΘ ΠΡΕΠΕΘ ΝΑ ΓΝΩΡΘΖΕΣΕ ΠΡΟΣΟΤ ΠΑΡΕΣΕ ΣΟ ARTHROPLUS
®
 

 

Μην πάπεηε Arthroplus
®
: 

1. εάλ είζηε αιιεξγηθή (ππεξεπαίζζεηε) ζην alendronate sodium trihydrate ή ζε νπνηνδήπνηε από 

ηα ζπζηαηηθά ηνπ θαξκάθνπ. 

2. εάλ παξνπζηάδεηε νξηζκέλα πξνβιήκαηα ηνπ θάξπγγα/νηζνθάγνπ (νηζνθάγνο - ν ζσιήλαο πνπ 

ζπλδέεη ην ζηόκα κε ην ζηνκάρη), όπσο ζηέλσζε ή δπζθνιία ζηελ θαηάπνζε. 

3. εάλ δελ κπνξείηε λα ζηέθεζηε ή λα θάζεζηε ζε όξζηα ζηάζε γηα 30 ιεπηά ηνπιάρηζηνλ. 

4. εάλ ζαο έρεη ελεκεξώζεη ν γηαηξόο ζαο όηη έρεηε ρακειά επίπεδα αζβεζηίνπ ζην αίκα. 

 

Δάλ πηζηεύεηε όηη θάηη από απηά ζαο αθνξά, κελ παίξλεηε απηά ηα δηζθία. Δπηθνηλσλήζηε κε ην 

γηαηξό ζαο πξώηα θαη αθνινπζείζηε ηηο νδεγίεο ηνπ. 

 

Πποζέξηε ιδιαιηέπυρ με ηο Arthroplus
®
 

Δίλαη ζεκαληηθό λα ελεκεξώζεηε ην γηαηξό ζαο πξνηνύ πάξεηε Arthroplus
®
: 

 εάλ ππνθέξεηε από πξνβιήκαηα ησλ λεθξώλ 

 εάλ έρεηε θάπνηεο αιιεξγίεο 

 εάλ έρεηε θάπνηα πξνβιήκαηα ζηελ θαηάπνζε ή πεπηηθά πξνβιήκαηα 

 εάλ έρεηε ρακειά επίπεδα αζβεζηίνπ ζην αίκα 

 εάλ έρεηε λόζν ησλ νύισλ 

 εάλ έρεηε πξνγξακκαηίζεη εμαγσγή νδόληνο 

 

Πξέπεη λα ιεθζεί ππόςηλ ε εμαγσγή νδόληνο πξνηνύ αξρίζεηε ηε ζεξαπεία κε Arthroplus
®
 εάλ έρεηε 

θάπνην από ηα παξαθάησ: 

 εάλ έρεηε θαξθίλν 

 εάλ θάλεηε ρεκεηνζεξαπεία ή αθηηλνζεξαπεία 

 εάλ παίξλεηε ζηεξνεηδή 

 εάλ δελ θάλεηε νδνληηθή θξνληίδα ξνπηίλαο 

 εάλ έρεηε λόζν ησλ νύισλ 
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Πξέπεη λα αθνινπζείηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο θαηάιιειε πξνιεπηηθή νδνληηαηξηθή 

θξνληίδα, όπσο ζπληζηάηαη από ηνλ νδνληίαηξν. 

 

Δξεζηζκόο, θιεγκνλή ή εμέιθσζε ηνπ θάξπγγα/νηζνθάγνπ (νηζνθάγνο - ν ζσιήλαο πνπ ελώλεη ην 

ζηόκα ζαο κε ην ζηνκάρη ζαο) ζπρλά κε ζπκπηώκαηα ζσξαθηθνύ άιγνπο, νπηζζνζηεξληθνύ θαύζνπ ή 

δπζθνιία ή πόλνο θαηά ηελ θαηάπνζε κπνξεί λα εκθαληζζνύλ, ηδηαίηεξα εάλ νη αζζελείο δελ πίλνπλ 

έλα γεκάην πνηήξη λεξό θαη/ή εάλ μαπιώλνπλ ζε ιηγόηεξν από 30 ιεπηά από ηε ιήςε ηνπ 

Arthroplus
®
. Απηέο νη αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο κπνξεί λα επηδεηλσζνύλ εάλ νη αζζελείο ζπλερίδνπλ λα 

ιακβάλνπλ Arthroplus
®
 κεηά ηελ εκθάληζε απηώλ ησλ ζπκπησκάησλ. 

 

Λήτη άλλυν θαπμάκυν 

Δίλαη πηζαλόλ ηα ζπκπιεξώκαηα αζβεζηίνπ, ηα αληηόμηλα θαη νξηζκέλα από ηνπ ζηόκαηνο 

ρνξεγνύκελα θάξκαθα, λα επεξεάζνπλ ηελ απνξξόθεζε ηνπ Arthroplus
®
, εάλ ιεθζνύλ ηαπηόρξνλα. 

Γηα απηό, είλαη ζεκαληηθό λα αθνινπζείηε ηηο νδεγίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 3. ΠΩ ΝΑ 

ΠΑΡΔΣΔ ΣΟ Arthroplus
®
.  

 

Παξαθαιείζζε λα ελεκεξώζεηε ην γηαηξό ή ην θαξκαθνπνηό ζαο εάλ παίξλεηε ή έρεηε πάξεη 

πξόζθαηα άιια θάξκαθα, αθόκα θαη απηά πνπ ρνξεγνύληαη ρσξίο ηαηξηθή ζπληαγή. 

 

Λήτη ηποθήρ και ποηών με ηο Arthroplus
®
 

Δίλαη πηζαλόλ, νη ηξνθέο θαη ηα πνηά (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ κεηαιιηθνύ λεξνύ) λα θαηαζηήζνπλ 

κηθξόηεξε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ Arthroplus
®
, εάλ ιεθζνύλ ηαπηόρξνλα. 

Γηα απηό είλαη ζεκαληηθό λα αθνινπζείηε ηηο νδεγίεο ζηελ παξάγξαθν 3. ΠΩ ΝΑ ΠΑΡΔΣΔ ΣΟ 

ARTHROPLUS
®
. 

 

Παιδιά και έθηβοι 

Σν Arthroplus
®
 δελ πξέπεη λα ρνξεγείηαη ζηα παηδηά θαη ζηνπο έθεβνπο. 

 

Κύηζη και γαλοςσία 

Σν Arthroplus
®
 πξννξίδεηαη γηα ρξήζε ζε κεηεκκελνπαπζηαθέο γπλαίθεο κόλν. Γελ πξέπεη λα πάξεηε 

Arthroplus
®
 εάλ είζηε ή λνκίδεηε όηη είζηε έγθπνο ή εάλ ζειάδεηε. 

 

Οδήγηζη και σειπιζμόρ μησανών 

Σν Arthroplus
®
 δε θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηελ ηθαλόηεηα νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνύ κεραλώλ. 

 

3. ΠΩ ΝΑ ΠΑΡΕΣΕ ΣΟ ΑRTHROPLUS 

 

Να λαμβάνεηε ηο διζκίο Arthroplus
®
 μία θοπά ηην εβδομάδα. 

 

Αθνινπζείζηε απηέο ηηο νδεγίεο πξνζεθηηθά γηα λα είλαη βέβαην όηη ζα έρεηε όθεινο από ην 

Arthroplus
®
. 

 

1) Δπηιέμηε ηελ εκέξα ηεο εβδνκάδαο, ε νπνία ηαηξηάδεη θαιύηεξα ζην πξόγξακκά ζαο. Κάζε 

εβδνκάδα, λα ιακβάλεηε έλα δηζθίν Arthroplus
®
 ηελ εκέξα ηεο επηινγήο ζαο. 

 

Είλαη πνιύ ζεκαληηθό λα αθνινπζήζεηε ηηο νδεγίεο 2), 3), 4) θαη 5) γηα λα βνεζήζεηε ώζηε ην δηζθίν 

Arthroplus
®
 λα θζάλεη ζην ζηνκάρη ζαο γξήγνξα θαη λα βνεζήζεηε λα κεηωζεί ε πηζαλόηεηα εξεζηζκνύ 

ηνπ θάξπγγα/νηζνθάγνπ (νηζνθάγνο - ν ζωιήλαο πνπ ελώλεη ην ζηόκα ζαο κε ην ζηνκάρη ζαο). 

 

2) Αθνύ ζεθσζείηε από ην θξεβάηη ηε ζπγθεθξηκέλε εκέξα θαη πξηλ ηε ιήςε ηνπ νπνηνπδήπνηε 

γεύκαηνο, ξνθήκαηνο ή άιινπ θαξκαθεπηηθνύ ζθεπάζκαηνο, θαηαπηείηε ην δηζθίν Arthroplus
®
 

κε έλα γεκάην πνηήξη λεξό κόλν (όρη κεηαιιηθό λεξό) (όρη ιηγόηεξν από 200 ml ή 7 fl. oz.). 

 Να κελ ην ιακβάλεηε κε κεηαιιηθό λεξό (αλζξαθνύρν ή κε). 

 Να κελ ην ιακβάλεηε κε θαθέ ή ηζάη. 

 Να κελ ην ιακβάλεηε κε ρπκό ή γάια. 
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Με καζάηε ή δηαιύεηε ην δηζθίν ζην ζηόκα ζαο. 

 

3) Μελ μαπιώλεηε - παξακείλεηε ζε όξζηα ζέζε (θαζηζηέο, όξζηεο ή βαδίδνληαο) γηα ηνπιάρηζηνλ 30 

ιεπηά κεηά ηελ θαηάπνζε ηνπ δηζθίνπ. Μελ μαπιώλεηε έσο ηε ιήςε ηνπ πξώηνπ γεύκαηνο ηεο 

εκέξαο. 

 

4) Με ιακβάλεηε Arthroplus
®
 εθόζνλ δελ έρεηε ζεθσζεί από ην θξεβάηη, ην πξσί ή όηαλ 

μαπιώλεηε γηα ύπλν. 

 

5) Δάλ παξνπζηάζεηε δπζθνιία ή πόλν θαηά ηελ θαηάπνζε ηνπ δηζθίνπ, πόλν ζην ζηήζνο ή 

λενεκθαληδόκελν νπηζζνζηεξληθό θαύζν ή επηδείλσζε ηνπ νπηζζνζηεξληθνύ θαύζνπ, δηαθόςηε 

ην Arthroplus
®
 θαη επηθνηλσλήζηε κε ην γηαηξό ζαο. 

 

6) Μεηά ηελ θαηάπνζε ηνπ δηζθίνπ Arthroplus
®
 πεξηκέλεηε ηνπιάρηζηνλ 30 ιεπηά πξηλ πάξεηε ην 

πξώην ζαο γεύκα, πνηό ή άιιν θάξκαθν ηεο εκέξαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αληηόμηλσλ, ησλ 

ζπκπιεξσκάησλ αζβεζηίνπ θαη βηηακηλώλ. Σν Arthroplus
®
 είλαη απνηειεζκαηηθό κόλν εάλ 

ιακβάλεηαη κε άδεην ζηνκάρη. 

 

Εάν πάπεηε μεγαλύηεπη δόζη Arthroplus
®
 από ηην κανονική 

Δάλ πάξεηε από ιάζνο πεξηζζόηεξα δηζθία από όηη πξέπεη, πηείηε έλα γεκάην πνηήξη γάια θαη ακέζσο 

κεηά επηθνηλσλήζηε κε ην γηαηξό ζαο. Μελ πξνθαιέζεηε κόλε ζαο εκεηό θαη κελ μαπιώζεηε. 

 

Εάν ξεσάζεηε να πάπεηε ηο Arthroplus
®
 

Δάλ παξαιείςεηε λα πάξεηε κία δόζε, απιώο λα ιάβεηε έλα δηζθίν Arthroplus
®
 ην επόκελν πξσί, 

αθόηνπ ην ζπκεζείηε. Δελ πξέπεη λα πάξεηε δύν δηζθία ηελ ίδηα εκέξα. Δπηζηξέςαηε ζην έλα δηζθίν κία 

θνξά ηελ εβδνκάδα, ηελ εκέξα ηεο επηινγήο ζαο, όπσο είραηε αξρηθά πξνγξακκαηίζεη. 

 

Εάν ζηαμαηήζεηε να παίπνεηε ηο Arthroplus
®
 

Δίλαη ζεκαληηθό λα ζπλερίζεηε λα ιακβάλεηε ην Arthroplus
®
 γηα όζν δηάζηεκα ν γηαηξόο ζαο ην 

ζπληαγνγξαθεί. Σν Arthroplus
®
 κπνξεί λα ζεξαπεύζεη ηελ νζηενπόξσζε κόλν εάλ ζπλερίζεηε λα 

παίξλεηε ηα δηζθία. 

 

Δάλ έρεηε πεξηζζόηεξεο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε απηνύ ηνπ πξντόληνο, ξσηήζηε ην γηαηξό ή ην 

θαξκαθνπνηό ζαο. 

 

 

4. ΠΘΘΑΝΕ ΑΝΕΠΘΘΤΜΗΣΕ ΕΝΕΡΓΕΘΕ 

 

Όπσο όια ηα θάξκαθα, έηζη θαη ην Arthroplus
®
, κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο αλ 

θαη δελ παξνπζηάδνληαη ζε όινπο ηνπο αλζξώπνπο. 

 

Οη αθόινπζνη όξνη ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα πεξηγξαθνύλ πόζν ζπρλά έρνπλ αλαθεξζεί νη 

αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο: 

Πνιύ ζπρλέο (πνπ εκθαλίδνληαη ηνπιάρηζηνλ ζε 1 ζηνπο 10 αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ ζεξαπεία). 

πρλέο (πνπ εκθαλίδνληαη ηνπιάρηζηνλ ζε 1 ζηνπο 100 θαη ιηγόηεξν από 1 ζηνπο 10 αζζελείο πνπ 

ιακβάλνπλ ζεξαπεία). 

Όρη ζπρλέο (πνπ εκθαλίδνληαη ηνπιάρηζηνλ ζε 1 ζηνπο 1.000 θαη ιηγόηεξν από 1 ζηνπο 100 αζζελείο 

πνπ ιακβάλνπλ ζεξαπεία). 

πάληεο (πνπ εκθαλίδνληαη ηνπιάρηζηνλ ζε 1 ζηνπο 10.000 θαη ιηγόηεξν από 1 ζηνπο 1.000 αζζελείο 

πνπ ιακβάλνπλ ζεξαπεία). 

Πνιύ ζπάληεο (πνπ εκθαλίδνληαη ζε ιηγόηεξν από 1 ζηνπο 10.000 αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ ζεξαπεία). 

 

Διαηαρατές ηοσ ανοζοποιηηικού ζσζηήμαηος: 

Σπάληεο: αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο όπσο θλίδσζε, νίδεκα ζην πξόζσπν, 

ζηα ρείιε, ζηε γιώζζα θαη/ή ζην θάξπγγα, πνπ πξνθαιεί 

πηζαλόλ δπζθνιία ζηελ αλαπλνή ή ζηελ θαηάπνζε. 
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Διαηαρατές ηοσ μεηαβολιζμού και ηης θρέυης: 

Σπάληεο: ζπκπηώκαηα ελδεηθηηθά ηνπ ρακεινύ επηπέδνπ αζβεζηίνπ 

ζην αίκα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κπτθώλ θξακπώλ ή 

ζπαζκώλ θαη/ή αίζζεζε κπξκεθίαζεο ζηα δάρηπια ή γύξσ 

από ην ζηόκα. 

 

Διαηαρατές ηοσ νεσρικού ζσζηήμαηος: 

Σπρλέο:     θεθαιαιγία. 

 

Διαηαρατές ηφν οθθαλμών: 

Σπάληεο:     ζνιή όξαζε, πόλνο ή εξπζξόηεηα ηνπ νθζαικνύ. 

 

Γαζηρενηερικές διαηαρατές: 

Σπρλέο: θνηιηαθό άιγνο, αίζζεκα δπζθνξίαο ζην ζηνκάρη ή εξπγέο 

κεηά ην θαγεηό, δπζθνηιηόηεηα, αίζζεκα πιεξόηεηαο ή 

θνπζθώκαηνο ηνπ ζηνκάρνπ, δηάξξνηα, κεηεσξηζκόο, 

νπηζζνζηεξληθόο θαύζνο, δπζθνιία ζηελ θαηάπνζε, πόλνο 

θαηά ηελ θαηάπνζε, εμέιθσζε ηνπ θάξπγγα/νηζνθάγνπ 

(νηζνθάγνο - ν ζσιήλαο πνπ ελώλεη ην ζηόκα ζαο κε ην 

ζηνκάρη ζαο) πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζσξαθηθό άιγνο, 

νπηζζνζηεξληθό θαύζν ή δπζθνιία ή πόλν θαηά ηελ 

θαηάπνζε. 

Όρη ζπρλέο: λαπηία, έκεηνο, εξεζηζκόο ή θιεγκνλή ηνπ 

θάξπγγα/νηζνθάγνπ (νηζνθάγνο - ν ζσιήλαο πνπ ελώλεη ην 

ζηόκα ζαο κε ην ζηνκάρη ζαο) ή ηνπ ζηνκάρνπ, καύξα ή 

όκνηα κε πίζζα θόπξαλα. 

Σπάληεο: ηέλσζε ηνπ θάξπγγα/νηζνθάγνπ (νηζνθάγνο - ζσιήλαο πνπ 

ελώλεη ην ζηόκα ζαο κε ην ζηνκάρη ζαο), ζηνκαηηθά έιθε 

όηαλ ηα δηζθία καζώληαη ή κπδόληαη ζην ζηόκα, ζηνκαρηθά ή 

πεπηηθά έιθε (κεξηθέο θνξέο ζνβαξά ή κε αηκνξξαγία). 

 

Δέρμα: 

Όρη ζπρλέο:    εμάλζεκα, θλεζκόο, εξύζεκα ηνπ δέξκαηνο. 

Σπάληεο:    εμάλζεκα πνπ επηδεηλώλεηαη κε ην ειηαθό θσο. 

Πνιύ ζπάληεο:    ζνβαξέο δεξκαηηθέο αληηδξάζεηο 

 

Μσοζκελεηικές: 

Σπρλέο:     πόλνο ζηα νζηά, ζηνπο κύεο θαη/ή ζηηο αξζξώζεηο. 

Σπάληεο: πξνβιήκαηα ηεο γλάζνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε θαζπζηεξεκέλε 

επνύισζε θαη θιεγκνλή, ζπρλά κεηά από εμαγσγή νδόλησλ. 

Γπλαηόο πόλνο ζηα νζηά, ζηνπο κύεο θαη/ή ζηηο αξζξώζεηο. 

 

Γενικές διαηαρατές: 

Σπάληεο: παξνδηθά ζπκπηώκαηα όπσο απηά ηεο γξίπεο, όπσο κπτθά 

άιγε, γεληθή αίζζεζε αδηαζεζίαο θαη κεξηθέο θνξέο κε 

ππξεηό, ζπλήζσο θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο. 

 

Με ηε δηάξθεηα ηεο εκπεηξίαο πνπ απνθηήζεθε κεηά ηελ θπθινθνξία ηνπ θαξκάθνπ, έρνπλ αλαθεξζεί 

νη αθόινπζεο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο (αγλώζηνπ ζπρλόηεηαο): 

 

Διαηαρατές ηοσ νεσρικού ζσζηήμαηος:  Εάιε. 

 

Διαηαρατές ηοσ μσοζκελεηικού ζσζηήμαηος: νίδεκα ζηηο αξζξώζεηο. 

Κάηαγκα ηνπ κεξηαίνπ νζηνύ ζε αζζελείο κε καθξνρξόληα ζεξαπεία κε αιελδξνληθό νμύ. Πόλνο ζην 

κεξό, αδπλακία ηνπ ζθέινπο ή ηνπηθή ελόριεζε πξέπεη λα εθιακβάλνληαη σο ελδείμεηο πηζαλνύ 

θαηάγκαηνο ηνπ νζηνύ ηνπ κεξνύ. 
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Γενικές διαηαρατές:    θόπσζε, νίδεκα ησλ ρεξηώλ θαη ησλ πνδηώλ. 

 

Εργαζηηριακά εσρήμαηα: 

Πνιύ ζπρλά: ήπηα θαη παξνδηθή κείσζε ηνπ αζβεζηίνπ ηνπ αίκαηνο θαη 

ησλ επηπέδσλ ησλ θσζθνξηθώλ, γεληθά εληόο ησλ 

θπζηνινγηθώλ πιαηζίσλ. 

 

Δλεκεξώζηε ην γηαηξό ή ην θαξκαθνπνηό ζαο ακέζσο ζρεηηθά κε απηά ή νπνηαδήπνηε άιια 

αζπλήζηζηα ζπκπηώκαηα. 

 

Θα βνεζήζεη, εάλ ζεκεηώζεηε ηη έρεηε παξνπζηάζεη, πόηε άξρηζε θαη πόζν δηήξθεζε. 

 

ε πεξίπησζε πνπ ζεσξείηε όηη ην θάξκαθν ζαο πξνθάιεζε θάπνηα αλεπηζύκεηε ελέξγεηα 

παξαθαινύκε λα ηε γλσζηνπνηήζεηε ζην ζεξάπνληα ηαηξό ζαο, ή ζην θαξκαθνπνηό ή άιιν 

επαγγεικαηία ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο, ή απεπζείαο ζηνλ Δζληθό Οξγαληζκό Φαξκάθσλ (Μεζνγείσλ 

284, 15562, Χνιαξγόο, www.eof.gr). 

 

 

5. ΦΤΛΑΞΗ ΣΟΤ ARTHROPLUS
®
 

 

Να θπιάζζεηαη ζε κέξε πνπ δελ ην θζάλνπλ θαη δελ ην βιέπνπλ ηα παηδηά. 

 

Με ρξεζηκνπνηείηε ην Arthroplus
®
 κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο πνπ αλαγξάθεηαη ζην θνπηί θαη ζην 

blister. Ζ εκεξνκελία ιήμεο είλαη ε ηειεπηαία εκέξα ηνπ κήλα πνπ αλαθέξεηαη. 

 

Γηα απηό ην θαξκαθεπηηθό πξντόλ δελ απαηηνύληαη εηδηθέο ζπλζήθεο θύιαμεο. Μελ αθαηξείηε ηα 

δηζθία από ηε ζπζθεπαζία blister κέρξη λα είζηε έηνηκνη λα πάξεηε ην θάξκαθν. 

 

Σα θάξκαθα δελ πξέπεη λα απνξξίπηνληαη ζην λεξό ηεο απνρέηεπζεο ή ζηα ζθνππίδηα. Ρσηήζηε ην 

θαξκαθνπνηό ζαο πώο λα πεηάμεηε ηα θάξκαθα πνπ δε ρξεηάδνληαη πηα. Απηά ηα κέηξα ζα βνεζήζνπλ 

ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 

 

6. ΛΟΘΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ 

 

Σι πεπιέσει ηο Arthroplus
®
 

 

Δραζηική οσζία:  

Ζ δξαζηηθή νπζία είλαη alendronate sodium trihydrate. 

Κάζε δηζθίν πεξηέρεη 70 mg alendronic acid σο alendronate sodium trihydrate. 

 

Άλλα ζσζηαηικά: Sorbitol, Starch maize, Sodium starch glycolate, Stearic acid, Magnesium stearate. 

 

Εμθάνιζη ηος Arthroplus
®
 και πεπιεσόμενο ηηρ ζςζκεςαζίαρ 

Σα δηζθία δηαηίζεληαη ζε blister ALU/ALU ζε θνπηηά ζηηο αθόινπζεο ζπζθεπαζίεο: 

 4 δηζθία (1 blister ALU/ALU πνπ πεξηέρεη 4 δηζθία). 

 8 δηζθία (2 blister ALU/ALU πνπ ην θαζέλα πεξηέρεη 4 δηζθία). 

 12 δηζθία (3 blister ALU/ALU πνπ ην θαζέλα πεξηέρεη 4 δηζθία). 

Μπνξεί λα κελ θπθινθνξνύλ όιεο νη ζπζθεπαζίεο. 

 

ΚΑΣΟΥΟ ΣΗ ΑΔΕΘΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΘΑ: 

TARGET PHARMA ΜΟΝ/ΠΖ ΔΠΔ,  

Μελάλδξνπ 54, 104 31 Αζήλα,  

Σει.: 210 5224830, Φαμ: 210 5224838,  

E-mail: info@targetpharma.gr, http://www.targetpharma.gr. 

 

 

http://www.eof.gr/
mailto:info@targetpharma.gr
http://www.targetpharma.gr/
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ΠΑΡΑΓΩΓΟ: RAFARM ΑΔΒΔ, 

Κνξίλζνπ 12, 15451 Νέν Ψπρηθό, Αζήλα, Διιάδα 

 

Σο παπόν θύλλο οδηγιών σπήζηρ εγκπίθηκε για ηελεςηαία θοπά: 23 Θανοςαπίος 2014 

 

ΣΡΟΠΟ ΔΘΑΘΕΗ: Σν θάξκαθν απηό ρνξεγείηαη κόλν κε ηαηξηθή ζπληαγή. 


