
1/5

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls158145/2009

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Ibandronic acid ratiopharm 50 mg
potahované tablety

(acidum ibandronicum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechejte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej 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 Ibandronic acid ratiopharm 50 mg  a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ibandronic acid ratiopharm 50 mg užívat
3. Jak se Ibandronic acid ratiopharm 50 mg  užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Ibandronic acid ratiopharm 50 mg  uchovávat
6. Další informace

1. CO JE IBANDRONIC ACID RATIOPHARM 50 MG  A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Ibandronic acid ratiopharm 50 mg patří do skupiny léků zvané “bisfosfonáty”. Pomáhají zmírnit 
ztrátu vápníku z kostí (kostní resorpce) a pomáhají při prevenci  kostních komplikací  a fraktur, k nimž 
může dojít v případě, že máte v kostech rakovinné buňky.

Ibandronic acid ratiopharm 50 mg je určen k prevenci kostních příhod (patologické zlomeniny nebo
kostní komplikace, které vyžadují radioterapii nebo chirurgický zákrok) v případě rakoviny prsu nebo 

kostních metastáz.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE IBANDRONIC ACID
RATIOPHARM 50 MG UŽÍVAT

Během léčby Vám bude lékař kontrolovat krev, aby se ujistil, že dostáváte správnou dávku kyseliny 
ibandronové.

Pokud se současně podrobujete ošetřování chrupu nebo se máte podrobit operaci zubů, upozorněte 
svého zubaře, že užíváte  přípravek Ibandronic acid ratiopharm 50 mg .

Neužívejte Ibandronic acid ratiopharm 50 mg :  
- jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na kyselinu ibandronovou nebo na kteroukoli další 

složku tohoto přípravku
- jestliže máte problémy s jícnem, jako je zúžení nebo potíže s polykáním.
- jestliže nemůžete stát nebo sedět vzpřímeně alespoň 1 hodinu (60 minut)
- jestliže máte, nebo jste v minulosti měl(a) sníženou hladinu vápníku. Prosím konzultujte to 

s Vašim lékařem. 

Ibandronic acid ratiopharm 50 mg  nesmí být užíván dětmi a mladistvými.
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Zvláštní pozornosti při použití přípravku Ibandronic acid ratiopharm 50 mg je zapotřebí:
- jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na jiné léky zvané „bisfosfonáty“
- jestliže máte jakékoli další problémy s metabolismem minerálů (jako je nedostatek vitaminu 

D)
- jestliže trpíte středně závažným (clearance kreatininu ≥30 a < 50 ml/min) nebo závažným 

onemocněním (nedostatečnost ledvin, tj. clearance kreatininu <30 ml/min) ledvin.
- jestliže máte problémy s polykáním nebo zažívací potíže.
- jestliže užíváte nesteroidní protizánětlivé léky (NSAIDs), protože oba druhy léků (NSAIDs 

a bisfosfonáty) mohou způsobit podráždění v žaludku nebo střevech. 
- jestliže se podrobujete ošetřování chrupu nebo se máte podrobit stomatologickému 

zákroku, v tom případě upozorněte zubního lékaře, že se léčíte přípravkem Ibandronic acid 
ratiopharm 50 mg .

- jestliže Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry. V takovém případě kontaktujte 
svého lékaře, než začnete přípravek užívat. 

Podráždění, zánět nebo vředy jícnu, často s příznaky silné bolesti na hrudi, silné bolesti po polknutí 
jídla a/nebo nápoje, silné nevolnosti nebo zvracení se mohou objevit, zejména v případě, že 
nevypijete celou sklenici vody a /nebo ulehnete dříve než za 1 hodinu po užití přípravku. Pokud se tyto 
příznaky objeví, přestańte užívat přípravek a neprodleně informujte svého lékaře.  

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Účinek některých léků může být ovlivněn kyselinou ibandronovou a naopak, kyselina ibandronová
může ovlivnit účinek některých léků. 

Kyselina ibandronová může vzájemně působit s: 

- potravinovými doplňky obsahujícími vápník, hořčík, železo nebo hliník. Tyto mohou 
ovlivnit účinek kyseliny ibandronové. 

Opatrnosti je třeba při současném podání bisfosfonátů s aminoglykosidy (antibiotika), protože obě 
látky dlouhodobě snižují hladinu vápníku v krvi. Opatrnosti je rovněž třeba kvůli možné současné 
hypomagnesemii (snížená hladina kořčíku v krvi).    

Po užití kyseliny ibandronové vyčkejte alespoň 30 minut, než užijete jiný lék, včetně tablet na 
tráveni, potravinových doplňků s vápníkem a vitamíny.

Informujte prosím svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) 
v nedávné době. Platí to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání přípravku Ibandronic acid ratiopharm 50 mg s jídlem a pitím
Tablety Ibandronic acid ratiopharm 50 mg  mají být užívány po nočním lačnění (nejméně 6 hodin) a 
před prvním jídlem nebo nápojem toho dne. Lačnění má po užití tablety pokračovat nejméně 30 
minut, a to platí i pro ostatní léky a doplňky stravy. Čistou vodu můžete pít  kdykoli v průběhu léčby 
přípravkem Ibandronic acid ratiopharm 50 mg .

Těhotenství a kojení
Neužívejte Ibandronic acid ratiopharm 50 mg, jestliže jste těhotná nebo kojíte. Pokud kojíte, může být 
potřeba kojení přerušit, abyste mohla užívat kyselinu ibandronovou. 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Ibandronic acid ratiopharm 50 mg  by neměl ovlivnit Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat 
stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Ibandronic acid ratiopharm 50 mg
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Přípravek obsahuje mléčný cukr (laktózu). Jestliže Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry,
kontaktujte svého lékaře, než začnete přípravek užívat. 

3. JAK SE PŘÍPRAVEK IBANDRONIC ACID RATIOPHARM 50 MG UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Ibandronic acid ratiopharm 50 mg přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud 
si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka přípravku Ibandronic acid ratiopharm 50 mg  je jedna tableta denně. Pokud trpíte 
vážnou poruchou ledvin, Váš lékař Vám dávku sníží na 1 tabletu jednou týdně.

Je důležité řídit se následujícími pokyny. Jsou navrženy tak, aby se tablety s kyselinou alendronovou 
rychle dostaly do Vašeho žaludku a snížila se pravděpodobnost podráždění. 

- Před Vaším prvním denním jídlem, nápojem nebo jiným pravidelně užívaným lékem
užijte tabletu přípravku Ibandronic acid ratiopharm 50 mg a zapijte plnou sklenicí čisté vody 
(asi 200 ml). Neužívajte tabletu s jiným nápojem než vodou. 

- Nežvýkejte, necucejte ani nenechávejte tabletu rozpustit v ústech.
- Po užití tablety vyčkejte alespoň 30 minut než sníte první jídlo, vypijete nápoj nebo 

užijete jiný lék.   

-     Zůstaňte ve vzpřímené poloze (vsedě nebo vestoje), když užíváte tabletu a zůstaňte ve 
vzpřímené poloze alespoň 60 minut po užití.

         
       -   Je důležité pokračovat v užívání přípravku tak dlouho, jak Vám lékař předepsal. Přípravek              

pomůže zlepšit Vás stav pouze, pokud jej užíváte delší dobu. 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ibandronic acid ratiopharm 50 mg , než jste měl(a)
Jestliže jste omylem užil(a) vice tablet než jste měl(a), vypijte celou sklenici mléka a neprodleně 
kontaktujte svého lékaře.

Nevyvolávejte zvracení a nelehejte si. Mohlo by to způsobit podráždění Vašeho jícnu. 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ibandronic acid ratiopharm 50 mg
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.Vyčkejte s užitím přípravku 
Ibandronic acid ratiopharm 50 mg  do dalšího rána.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Ibandronic acid ratiopharm 50 mg  nežádoucí 
účinky, které se však nemusí vyskytnout u každého.
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Časté (postihují  1 až 10 uživatelů  ze 100):
Poruchy zažívání, nevolnost, bolesti břicha, zánět jícnu, únava, nižší hladina vápníku v krvi. 

Méně časté (postihují 1až 10 uživatelů z 1000):
Poruchy chuti, pocity brnění (parestezie), sucho v ústech, krvácející vředy žaludku nebo dvanáctníku,
potíže s polykáním, zánět žaludku, svědění, bolesti na hrudi příznaky chřipkového typu,
pocit nemoci, bolesti, snížená hladina hemoglobinu, vysoká hladiny močoviny, vysoká hladina 

hormonu příštítných tělísek parathormon.
. 

Podráždění jícnu je všeobecně  méně častý nežádoucí účinek, ale pokud se u Vás objeví silná bolest
na hrudi, silná bolest po polknutí jídla nebo nápoje, silná nevolnost nebo zvracení, kontaktujte
neprodleně svého lékaře.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 
jakýchkoli jiných nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, 
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK IBANDRONIC ACID RATIOPHARM 50 MG UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Neužívejte přípravek Ibandronic acid ratiopharm 50 mg  po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na 
krabičce, blistru a lahvičce za „Použitelné do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni 
uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Ibandronic acid ratiopharm 50 mg  obsahuje
- Léčivou látkou je acidum ibandronicum 50 mg (jako natrium- ibandronát 56, 25 mg)
- Pomocnými látkami jsou: 
Jádro tablety: monohydrát laktosy, krospovidon (E1202), mikrokrystalická celulosa (E460), koloidní 

bezvodý oxid křemičitý(E551), natrium-stearyl-fumarát
Potahová vrstva  tablety: polyvinylalkohol, makrogol (PEG 3350), mastek (E553b), oxid titaničitý 
(E171)

Jak přípravek Ibandronic acid ratiopharm 50 mg  vypadá a co obsahuje toto balení
Bílé až téměř bílé, oválné (délka 9 mm), bikonvexní potahované tablety, na jedné straně označené 
„I9BE“ a na druhé „50“. 

Tablety jsou k dostání OPA/Al/PVC nebo PVC/PVC/Al blistrech 
Velikost balení: 7, 10, 14, 20, 21, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 126, 168 , 210 a 1x7 
(jednodávkový blistr) potahovaných tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci
ratiopharm GmbH , Ulm, Německo
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Výrobci

Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo

Synthon Hispania,  San Boi de Llobregat, Španělsko

Synthon BV, Nijmegen, Nizozemsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:

30.3.2011




