
1/7 

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls104507/2009 
 
PŘÍBALOVÁ INFORMACE 
 
ALENDRONAT-RATIOPHARM 70 MG  
tablety  
(natrii alendronas trihydricus) 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka. 
- Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 

a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. 
-      Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte 
to svému lékaři nebo lékárníkovi.    

 
V příbalové informaci naleznete:  
1. Co je přípravek Alendronat-ratiopharm 70 mg a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Alendronat-ratiopharm 70 mg užívat 
3. Jak se přípravek Alendronat-ratiopharm 70 mg užívá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak přípravek Alendronat-ratiopharm70 mg uchovávat 
6. Další informace 
 
 

1. CO JE PŔÍPRAVEK ALENDRONAT-RATIOPHARM 70 MG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 
 
 
Alendronat-ratiopharm 70 mg  patří do skupiny léků (nazývaných bisfosfonáty), které se užívají 
k léčbě kostních poruch. Přípravek působí přímo ve Vašich kostech, zesiluje je a snižuje tak riziko 
zlomenin.  
 
Kost je živá tkáň, to znamená, že tělo soustavně odbourává starou kostní tkáň a nahrazuje ji tkání 
novou. U žen po menopauze (přechodu) se mohou objevit ztráty kostní hmoty (postmenopauzální 
osteoporóza). Kosti se stanou slabšími a křehčími a je vyšší pravděpodobnost jejich zlomení po pádu 
či naražení.  
 
K čemu se Alendronat-ratiopharm 70 mg užívá 
Alendronat-ratiopharm 70 mg se užívá k léčbě ztrát kostní hmoty (osteoporóza) u žen po menopauze, 
aby se snížilo riziko zlomenin obratlů a krčku stehenní kosti.   
 
 
 
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK 

ALENDRONAT-RATIOPHARM 70 MG UŽÍVAT 
 
Neužívejte Alendronat-ratiopharm 70 mg : 
- jestliže jste přecitlivělá na léčivou látku, další přípravky ze stejné skupiny (bisfosfonáty) nebo na 

kteroukoliv další složku přípravku (viz bod 6.Další informace);  
- jestliže trpíte onemocněním jícnu nebo jinými faktory, které zpomalují vyprazdňování jícnu, jako 

je zúžení nebo nedostatečné uvolňování svalstva jícnu (achalázie); 
- jestliže nejste schopna stát nebo sedět vzpřímeně alespoň 30 minut; 
- jestliže jste se od lékaře dozvěděla, že máte nízkou hladinu vápníku v krvi.   
 
Pokud si myslíte, že se některý z těchto bodů týká Vás, neužívejte tablety a nejdříve se poraďte se  
lékařem a postupujte podle jeho rady. 
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Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Alendronat-ratiopharm 70 mg  je zapotřebí: 
- jestliže trpíte onemocněním zažívacího ústrojí, jako jsou obtíže s polykáním, poruchy jícnu, záněty 

nebo vředy žaludku nebo dvanáctníku, 
- jestliže jste v průběhu minulého roku trpěla vážným onemocněním zažívacího ústrojí. To se týká 

žaludečních vředů, krvácení do zažívacího ústrojí nebo chirurgického výkonu v horní části 
zažívacího ústrojí. 

- jestliže trpíte poruchou kostního nebo minerálního metabolizmu (např. nedostatkem vitaminu D, 
sníženým vstřebáváním vápníku, problémy s hormony příštítných tělísek), které vedou ke snížení 
hladiny vápníku v krvi; 

- jestliže užíváte některé léky (glukokortikoidy, kortison); 
- jestliže máte rakovinu; 
- jestliže podstupujete léčbu chemoterapií nebo radioterapií; 
- jestliže neprovádíte odpovídající ústní hygienu; 
- jestliže trpíte onemocněním periodontu (vazivové tkáně v okolí zubů); 
- jestliže kouříte; 
- jestliže podstupujete ošetření zubů nebo máte naplánován stomatologický výkon, prosím, řekněte 

Vašemu zubnímu lékaři, že užíváte Alendronat-ratiopharm 70 mg. 
    
Pokud se některý z těchto bodů týká Vás, je důležité  poradit se  lékařem dříve, vnež začnete tento 
přípravek užívat. 
 
 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užívala 
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
 
Alendronat-ratiopharm nesmí být užíván současně s přípravky obsahujícími vápník, léky které váží 
žaludeční kyselinu (antacida) nebo s dalšími léky, které ovlivňují vstřebávání kyseliny alendronové. 
Nesmíte užívat tyto léky alespoň 30 minut po užití přípravku Alendronat-ratiopharm 70 mg. 
 
Zvláštní opatrnosti je třeba při užívání přípravku Alendronat-ratiopharm 70 mg s přípravky proti 
zánětu a bolesti ze skupiny nesteroidních protizánětlivých léků (NSAIDs), jelikož žaludeční nežádoucí 
účinky se mohou objevit mnohem častěji.  
  
Užívání přípravku Alendronat-ratiopharm 70 mg  s jídlem a pitím 
Alendronat-ratiopharm 70 mg se nesmí užívat současně s jídlem nebo nápoji (včetně minerálních vod).  
Alespoň 30 minut po užití přípravku Alendronat-ratiopharm 70 mg nesmíte jíst ani pít (včetně 
minerálních vod).   
 
Těhotenství a kojení 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
Přípravek se nesmí užívat během těhotenství a kojení. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Alendronat-ratiopharm 70 mg  může způsobit nežádoucí účinky jako závrať nebo rozmazané 
vidění. V důsledku toho může být Vaše schopnost řízení a obsluhy strojů ovlivněna.   
 
Důležité informace o některých složkách přípravku Alendronat-ratiopharm 70 mg  
Tento přípravek obsahuje laktózu. Pokud je Vám známo, že trpíte nesnášenlivostí  některých cukrů, 
kontaktujte svého lékaře  předtím, než začnete přípravek užívat.   
 
 
 
3. JAK SE PŘÍPRAVEK ALENDRONAT-RATIOPHARM 70 MG UŽÍVÁ 
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Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře! Pokud si nejste jistá, poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem.  
Obvyklá dávka přípravku je  
Užívejte  1 tabletu přípravku Alendronat-ratiopharm70 mg ve stejný den v týdnu. Zvolte den, který 
Vám pro užívání nejlépe vyhovuje.  
 
Váš lékař rozhodne, jak dlouho by léčba měla trvat. 
 
Použití u dětí a mladistvých 
Alendronat-ratiopharm 70 mg se nedoporučuje podávat dětem a mladistvým.  
 
Pacienti s poruchou funkce ledvin 
U pacientek s mírnou nebo střední poruchou funkce ledvin není nezbytná úprava dávkování. 
Alendronat-ratiopharm 70 mg se nedoporučuje užívat při vážné poruše funkce ledvin.   
 
Váš lékař Vám řekne, jestli potřebujete užívat i vápník a vitamin D. Toto může být nezbytné, pokud je 
příjem z potravy nedostatečný.  
 
Návod k užívání přípravku Alendronat-ratiopharm 70 mg 
Prosím,postupujte důsledně podle následujících instrukcí, aby byl zajištěn průchod tablety do Vašeho 
žaludku a snížilo se riziko podráždění jícnu. Tyto instrukce rovněž napomohou zajistit, správný účinek 
přípravku.   
 

 Poté, co ráno vstanete, spolkněte nalačno celou tabletu a zapijte ji plnou sklenicí vody (ne 
méně než 200 ml). 

 Tabletu zapijte čistou vodou, ne minerální vodou nebo jiným nápojem. 
 Tabletu spolkněte celou. Z důvodu rizika poškození sliznice úst nebo hltanu nekousejte,  

nedrťte nebo necucejte tabletu.  
 Nelehejte si opět alespoň 30 minut po užití tablety.  Musíte zůstat ve vzpřímené poloze 

(vsedě, vestoje nebo se procházet). 
 Nejezte, nepijte ani neužívejte jiné léky alespoň 30 minut od užití tablety Alendronat-

ratiopharm 70 mg. 
 Nelehejte si opět , dokud něco nesníte. 
 Neužívejte přípravek před spaním nebo před ranním vstáváním.  

 
Prosím postupujte podle těchto instrukcí, jinak se může zvýšit riziko nežádoucí účinků týkajících se 
jícnu (viz bod 4. Možné nežádoucí účinky). 
 
  
Jestliže jste užila více tablet přípravku Alendronat-ratiopharm 70 mg  než jste měla 
Jestliže jste užila více tablet najednou, vypijte plnou sklenici mléka a neprodleně se poraďte 
s lékařem! Nevyvolávejte zvracení nelehejte si a zůstaňte ve vzpřímené poloze! 
Předávkování se může projevit následujícími příznaky: 

 křeče ve svalech nebo v břiše 
 zažívací potíže jako pálení žáhy. 

 
  
Jestliže jste zapomněla užít přípravek Alendronat-ratiopharm 70 mg   
Pokud jste zapomněla užít dávku ve správnou dobu, užijte ji další den ráno a pokračujte v užívání 
přípravku podle původního režimu.  
Nezdvojujte dávku, pokud jste zapomněla užít předchozí dávku před týdnem. 
 
Jestliže jste přestala užívat přípravek Alendronat-ratiopharm 70 mg  
Léčba osteoporózy je obvykle dlouhodobá. Lze ji léčit přípravkem Alendronat-ratiopharm 70 mg, 
pokud  jej užíváte pravidelně. Pokud chcete léčbu přerušit, poraďte se se svým lékařem. 
 
Máte-li další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
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4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i Alendronat-ratiopharm 70 mg nežádoucí účinky, které se ale 
nemusí objevit u každého.  
 
Důležité nežádoucí účinky: 

 Byly popsány vážné alergické reakce (reakce z přecitlivělosti)  s otoky obličeje a dušností. 
Pokud máte pocit, že se u Vás vyskytla podobná reakce, vyhledejte neprodleně lékařskou 
pomoc.  

 Byly popsány vážné kožní reakce se zarudnutím a puchýři nebo další účinky na kůži a sliznice 
(příznaky exfoliativní dermatitidy, Stevens-Johnsonův syndrom, Leyllova choroba), Pokud 
máte takovou reakci, vyhledejte neprodleně lékařskou pomoc. 
Objeví-li se příznaky poruchy jícnu, jako potíže nebo bolest při polykání, bolest za hrudní 
kostí, nově vzniklé nebo zhoršené pálení žáhy, měla byste přerušit užívání přípravku 
Alendronat-ratiopharm 70 mg a poradit se lékařem (viz též „Zvláštní opatrnosti při použití 
přípravku Alendronat-ratiopharm 70 mg  je zapotřebí“). Tyto příznaky se objevují zejména, 
pokud neužíváte přípravek podle návodu v části „Návod k užívání přípravku Alendronat-
ratiopharm 70 mg“. Pokud pokračujete v užívání přípravku i poté, co se u Vás takové příznaky 
objeví, mohou se tyto nežádoucí účinky zhoršit.  

  
Byly pozorovány následující nežádoucí účinky:   
  
Časté (postihují 1 až 10 pacientek ze 100) 

 bolesti břicha, poruchy trávení, zácpa, průjem, plynatost, vředy jícnu, polykací obtíže, 
nadýmání, kyselé říhání; 

 bolesti hlavy; 
 bolesti kostí, svalů a/nebo kloubů; 
 přechodný, lehký pokles hladiny vápníku a fosfátů v krvi bez příznaků; 
 
 

Méně časté (postihují 1 až 10 pacientek z 1 000) 
 nevolnost, zvracení, zánět žaludeční sliznice, zánět jícnu, defekty sliznice jícnu (eroze), černá 

stolice a/nebo krev ve stolici; 
 kožní vyrážka, svědění kůže, zánětlivé zarudnutí kůže, ztráta vlasů; 

 
Vzácné (postihují 1 až 10 pacientek z 10 000) 

 zánět cévnaté vrstvy oka (uveitida), zánět bělimy (skleritida), zánět povrchové vrstvy oka 
(episkleritida)  

 závažné zúžení jícnu, vředy v ústech a krku, současný výskyt proděravění, vředů a krvácení 
v horní části zažívacího ústrojí (příznaky mohou být silné bolesti v horní části břicha, zvracení 
s příměsí krve a černá stolice); 

 reakce z přecitlivělosti (včetně kopřivky a otoky obličeje, rtů, jazyka a/nebo krku; 
 silné bolesti kostí, svalů a/nebo kloubů, odumření kostní tkáně v čelisti (osteonekróza); 
 vyrážka s přecitlivělostí na světlo; 
 snížená hladina vápníku v krvi s příznaky jako svalové křeče nebo záškuby, mravenčení 

v prstech nebo kolem úst (symptomatická hypokalcemie), zejména u rizikových pacientek; 
 
Velmi vzácné (postihují 1 až 10 pacientek z 100 000) 

 vážné kožní reakce, někdy se zarudnutím a tvorbou puchýřů (včetně Stevens-Johnsonova 
syndromu a toxické epidermální nekrolýzy); 

 
 

Není známo (nelze stanovit z dostupných údajů) 
 

 závratě, změny chuti; 
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 závratě 
 zlomeniny stehenní kost u pacientek dlouhodobě léčených kyselinou alendronovou. Bolesti ve 

stehnu, slabot nebo nepohoda mohou být časnými příznaky možné zlomeniny stehenní kosti. 
Otoky kloubů; 

 pocit slabosti, otoky rukou nebo nohou.  
 
      

    
  
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi.    
 
5. JAK PŘÍPRAVEK ALENDRONAT-RATIOPHARM 70 MG UCHOVÁVAT  
 
Uchovávat při teplotě do 25°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.  
 
 
 
6. DALŠÍ INFORMACE 
Co přípravek Alendronat-ratiopharm 70 mg obsahuje     
 
Léčivá látka 
1 tableta obsahuje natrii alendronas trihydricus 91,36 mg, odpovídá acidum alendronicum  70 mg   
Pomocné látky 
Mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy usušený rozprášením, sodná sůl kroskarmelosy a  
magnesium-stearát. 
 
Jak přípravek Alendronat-ratiopharm vypadá a co obsahuje toto balení 
Alendronat-ratiopharm 70 mg jsou bílé až téměř bílé oválné tablety, na jedné straně vyraženo AN 70 a 
na druhé straně Arrow logo. 
 
Velikost balení:  
2, 4, 8, 12 nebo 40 tablet. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
ratiopharm GmbH, Ulm, Německo 
 
Výrobce:  
Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo 
 
Datum poslední revize textu: 15.12.2010 
 
Další informace 
 
Následující instrukce ukazují, jak použít balení správně 
 
1.Palcem promáčkněte perforaci a silným trhnutím vyjměte návod. (obr.1) 
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2. Vyjměte blistr s tabletami. 
3. Blistr zasuňte do oddělitelné chlopně na vrchní straně krabičky.  
 

 
 
 
4. Po otevření krabičky a pečlivém přečtení příbalové informace si zvolte den v týdnu, kdy budete 
užívat tabletu. K připomenutí si vyznačte zvolený den v týdnu na připravené místo na chlopni 
krabičky. Rovněž si vyznačte příslušné datum na místo pod tabletou. 
 

  
 
5. Na přední straně krabičky jsou  4 nálepky. K připomenutí dne, kdy užíváte přípravek si je můžete  
nalepit do kalendáře na zvolený den užívání přípravku. Máte-li balení s 12 tabletami, je v balení 
dalších 8 nálepek. Tyto můžete rovněž nalepit do kalendáře na další týdny. 
 
7. Tableta se vyjme vymáčknutím přes perforaci na chlopni krabičky. 
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8. Máte-li balení  o velikosti 12 tablet,  vyjměte prázdný blistr z místa v chlopni po doužívání 4 

tablet a nahraďte jej novým.  
 

 


