
بطاقة تذكير للمريض

للتقليل من مخاطر اإلصابة بنخر عظم الفك ، هناك بعض االحتياطات التي يجب عليك اتخاذها:

. 

.

.

تحتوي بطاقة التذكير هذه على معلومات هامة تتعلق بالسالمة يجب أن تكون على معرفة بها 
0.04mg/ml قبل وأثناء استخدام عالج حمض الزوليدرونيك

نصحك طبيبك بإستخدام حمض الزوليدرونيك اس بي سي ، الذي يستخدم للوقاية من ا��حداث 
المتعلقة بالهيكل العظمي (الكسور المرضية ، ضغط العمود الفقري ، ا��شعاع أو الجراحة للعظام ، أو

فرط كالسيوم الدم الناجم عن الورم) في المر�� البالغين المصابين بأورام خبيثة متقدمة تشمل 
العظام

تم اuبالغ عن اثر جانبي نادر جدا  يسمى  " osteonecrosis of the jaw " ) نخر عظم الفك ( للمرضى 
الذين يستخدمون حمض زوليدرونيك لعالج الحا��ت المرتبطةبا��ورام 

حمض الزوليدرونيك اس بي سي  

قبل بدء استخدام العالج:
اسئل طبيبك عن مرض نخر عظم الفك قبل البدأ 

بالعالج .
إجراء  الضروري  من  كان  إذا  فيما  طبيبك  استشر 
حمض  باستخدام  البدء  قبل  لzسنان  فحص 

زوليدرونيك.
الرعاية  (أخصائي  ممرضتك   / طبيبك  أخبر 
أو  الفم  في  مشاكل  أي  لديك  كان  إذا  الصحية) 

اoسنان.

(على  اoسنان  لجراحة  يخضعون  الذين  المرضى 
يتلقون  ال  والذين   ، اoسنان)  خلع   ، المثال  سبيل 
او   ، اللثة  أمراض  لديهم  أو  روتينية  أسنان  رعاية 
قبل  من  عولجوا  الذين  أو  المدخنين  المرضى 
أو  لعالج  "(يستخدم  بعالج"البايفوسفونيت 
الوقاية من اضطرابات العظام)  قد يكونون اكثر 

عرضة ل�صابة بمرض " نخر عظم الفك ". 

•

•

•

أثناء فترة استخدام حمض زوليدرونيك:
 ، جيدا  الفم  نظافة  على  الحفاظ  عليك  يجب 
بشكل  متناسب  االسنان  طقم  ان  من  والتأكد 

صحيح واجراء فحوصات اoسنان الروتينية.
ستخضع  أو  لzسنان  عالج  تستخدم  كنت  إذا 
لجراحة اoسنان (على سبيل المثال ، خلع  اoسنان) ، 
تستخدم  بأنك  أسنانك  طبيب  وأخبر  طبيبك  أبلغ 

عالج حمض الزوليدرونيك  .
كنت  إذا  الفور  على  اoسنان  وطبيب  بطبيبك  اتصل 
مثل  اoسنان  أو  الفم  في  مشاكل  أي  تواجه 
التئام   عدم  أو  ورم  أو  اoلم  أو  االسنان  تساقط 
الجروح أو اuفرازات ، oن هذه قد تكون عالمات تنخر 

عظم الفك .

•

•

•

اخر مراجعة تمت
في ابريل 2020
نسخة رقم ٠٠٠١

بارسالك تقرير االعراض الجانبية تساعد في تقديم معلومات اكثر على 
سالمة هذا الدواء. لمزيد من المعلومات إقرأ النشرة الداخلية.

اذا حصل لك اي اثار جانبية ، تحدث الى طبيبك او الصيدلي
يمكن اي يحدث اي عرض جانبي غير مذكور في النشرة الداخلية

يمكن تقديم تقرير االعراض الجانبية من خالل الموقع
www.sudair pharma.com 

لإلبالغ عن حدوث آثار جانبية: 

للمرضى من داخل المملكة العربية السعودية:

عن طريق هاتف رقم: 920001432
011466 فاكس رقم:195

شركة أدوية سدير لألدوية، طريق الملك فهد ، بناية رقم ١١٩ – الرياض  
المملكة العربية السعودية

بريد: ص. ب. الرياض ٧٤٠٩١ – المملكة العربية السعودية
Pharmacovigilance@sudairpharma.com :ايميل 

عن طريق ارسال تقرير الى هيئة الغذاء والدواء السعودية 
مركز التيقظ الدوائي الوطني ومركز سالمة االدوية 

npc.drug@sfda.gov.sa :ايميل
https://ade.sfda.gov.sa  :من خالل الموقع

هاتف مجاني رقم: 19999
فاكس رقم:0112057662٠
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