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Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins 

Alendronat Teva 70 mg töflur 

alendrónsýra 

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar 

upplýsingar. 

• Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar. 

• Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum. 

• Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið 

þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða. 

• Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir 

sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4. 

• Það er sérstaklega mikilvægt að skilja upplýsingarnar í kafla 3 áður en lyfið er notað. 

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar: 

1. Upplýsingar um Alendronat Teva og við hverju það er notað 

2. Áður en byrjað er að nota Alendronat Teva 

3. Hvernig nota á Alendronat Teva 

4. Hugsanlegar aukaverkanir 

5. Hvernig geyma á Alendronat Teva 

6. Pakkningar og aðrar upplýsingar 

 

1. Upplýsingar um Alendronat Teva og við hverju það er notað 

Hvað er Alendronat Teva? 

Alendronat Teva er tafla sem inniheldur virka efnið alendrónsýru (yfirleitt kallað alendrónat) og tilheyrir 

flokki lyfja sem ekki eru hormónar og kallast bisfosfónöt. Alendronat Teva fyrirbyggir beinþynningu sem 

fram kemur hjá konum eftir tíðahvörf og hjálpar til við að endurmynda beinin. Það dregur úr hættu á 

hrygg- og mjaðmarbrotum. 

 

Við hverju er Alendronat Teva notað? 

Læknirinn hefur ávísað Alendronat Teva til meðferðar við beinþynningu. Það dregur úr hættu á hrygg- og 

mjaðmarbrotum. 

 

Alendronat Teva er tekið inn einu sinni í viku. 

 

Hvað er beinþynning? 

Við beinþynningu rýrna beinin og verða veikbyggðari. Beinþynning er algeng hjá konum eftir tíðahvörf. 

Við tíðahvörf hætta eggjastokkarnir að framleiða kvenhormónið estrógen sem stuðlar að heilbrigði 

beinagrindarinnar hjá konum. Þar af leiðandi þynnast beinin og þau verða veikbyggðari. Því fyrr sem 

konur ganga gegnum tíðahvörf þeim mun meiri er hættan á beinþynningu. 

 

Í fyrstu er beinþynning oftast einkennalaus. Ef sjúkdómurinn er ekki meðhöndlaður er þó hætta á 

beinbrotum. Þrátt fyrir að beinbrot séu yfirleitt sársaukafull geta brot á beinum í hryggnum átt sér stað án 

þess að tekið sé eftir því á annan hátt en að líkamshæðin fer að minnka. Brot geta átt sér stað við almenna 

hreyfingu, s.s. við að lyfta hlutum, eða af völdum minni háttar áverka sem venjulega valda ekki 

beinbrotum. Brot eiga sér oftast stað í mjöðm, hrygg eða úlnlið og geta, auk þess að valda sársauka, 

orsakað umtalsverð óþægindi, s.s. hokna líkamsstöðu (kryppu) og minnkaða hreyfigetu. 
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Hvernig er hægt að meðhöndla beinþynningu? 

Í viðbót við meðferð með Alendronat Teva getur verið að læknirinn mæli með breytingum á lífsstíl sem 

einnig hjálpa til við að draga úr beinþynningu, á borð við: 

 

Að hætta að reykja Reykingar virðast hraða beintapi og geta því aukið hættuna á 

beinbrotum. 

 

Líkamsrækt Beinin þurfa á æfingum að halda til að viðhalda styrk og heilbrigði, rétt 

eins og vöðvarnir. Ráðfærðu þig við lækninn ef þú ætlar að hefja 

líkamsþjálfun. 

 

Heilsusamlegt mataræði Læknirinn getur veitt ráðleggingar um mataræði og hvort þú þurfir á 

fæðubótarefnum að halda (sér í lagi kalk og D-vítamín). 

 

2. Áður en byrjað er að nota Alendronat Teva 

Verið getur að læknirinn hafi ávísað lyfinu við öðrum sjúkdómi eða í öðrum skömmtum en tiltekið er í 

þessum fylgiseðli. Ávallt skal fylgja fyrirmælum læknis og leiðbeiningum á merkimiða frá lyfjabúð. 

 

Ekki má nota Alendronat Teva 

• Ef um er að ræða ofnæmi fyrir alendrónsýru eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í 

kafla 6). 

• Ef þú hefur ákveðna kvilla í vélinda (vélindað er pípan sem tengir saman munninn og magann), 

til dæmis þrengsli eða kyngingarerfiðleika. 

• Ef þú ert ófær um að standa eða sitja upprétt(ur) í a.m.k. 30 mínútur. 

• Ef læknirinn hefur sagt þér að þú hafir lág kalkgildi í blóði. 

Ef þú heldur að eitthvað af þessu eigi við um þig skaltu ekki taka töflurnar. Ráðfærðu þig fyrst við 

lækninn og fylgdu ráðleggingum læknisins. 

Varnaðarorð og varúðarreglur 

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en Alendronat Teva er notað: 

• ef þú ert með nýrnavandamál 

• ef þú ert með, eða hefur nýlega verið með, kyngingarörðugleika eða meltingartengd vandamál 

• ef læknirinn hefur sagt þér að þú hafir Barrett‘s sjúkdóm í vélinda (ástand tengt við breytingar í 

frumum sem þekja neðri hluta vélindans) 

• ef þér hefur verið sagt að þú eigir erfitt með að frásoga steinefni í maganum eða þörmum 

(vanfrásogsheilkenni) 

• ef þér hefur verið sagt að þú sért með lág gildi kalsíums í blóðinu 

• ef tannheilsa þín er slæm, þú ert með sjúkdóma í tannholdi, þarft að láta draga úr þér tönn/tennur 

eða ef þú ert ekki undir reglulegu eftirliti tannlæknis 

• ef þú ert með krabbamein 

• ef þú ert í krabbameinslyfjameðferð eða geislameðferð 

• ef þú tekur lyf sem hindra æðamyndun (svo sem bevacízúmab eða thalidomíð) sem notuð eru til 

meðferðar gegn krabbameini 

• ef þú tekur barkstera (svo sem prednisón eða dexametasón) sem eru notaðir til meðferðar gegn 

sjúkdómum eins og astma, iktsýki og alvarlegu ofnæmi 

• ef þú reykir eða hefur reykt (þar sem það getur aukið hættu á tannkvillum). 
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Hugsanlega verður þér ráðlagt að fara til tannlæknis áður en meðferð með Alendronat Teva er hafin. 

Það er mikilvægt að viðhalda góðri munnhirðu meðan á meðferð með Alendronat Teva stendur. Þú skalt 

fara reglulega í skoðun hjá tannlækni meðan á meðferð stendur og hafa samband við lækni eða tannlækni 

ef þú tekur eftir vandamálum í munni eða tönnum, eins og lausum tönnum, verkjum eða bólgum. 

Erting, bólga eða sár í vélinda, oft með einkennum eins og brjóstverk, brjóstsviða, eða erfiðleikum eða 

sársauka við kyngingu, getur komið fyrir, sérstaklega ef sjúklingurinn drekkur ekki fullt glas af vatni 

og/eða ef hann leggst út af áður en 30 mínútur eru liðnar frá töku Alendronat Teva. Þessar aukaverkanir 

geta versnað ef sjúklingurinn heldur áfram að taka Alendronat Teva eftir að einkennin koma fram. 

Börn og unglingar 

Ekki má gefa börnum og unglingum yngri en 18 ára Alendronat Teva. 

Notkun annarra lyfja samhliða Alendronat Teva 

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að 

verða notuð. 

 

Það er líklegt að kalkfæðubótarefni, magasýrulyf og sum önnur lyf sem tekin eru inn hafi áhrif á upptöku 

Alendronat Teva séu þau tekin samtímis. Þess vegna er mikilvægt að þú fylgir leiðbeiningunum í kafla 3. 

 

Ákveðin lyf við gigt eða langvarandi verkjum, kölluð NSAID-lyf (t.d. acetýlsalicýlsýra eða íbúprófen), 

geta valdið meltingartruflunum. Því skal gæta varúðar þegar þessi lyf eru notuð með Alendronat Teva. 

Notkun Alendronat Teva með mat eða drykk 

Áhrif meðferðar gætu minnkað ef Alendronat Teva er tekið samtímis fæðu eða drykk (sódavatn þar með 

talið). Því er mikilvægt að þú fylgir leiðbeiningunum í kafla 3. 

Meðganga og brjóstagjöf 

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum 

eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað. Alendronat Teva er aðeins ætlað konum eftir tíðahvörf. Ekki má 

taka Alendronat Teva á meðgöngu, ef þig grunar að þú getir verið þunguð eða ef þú ert með barn á brjósti. 

Akstur og notkun véla 

Greint hefur verið frá ákveðnum aukaverkunum (t.d. þokusjón, svima og svæsnum verkjum í beinum, 

vöðvum eða liðum) við notkun Alendronat Teva, sem geta haft áhrif á getu til aksturs eða stjórnunar véla 

(sjá kafla 4).  

 

Hver og einn verður að leggja mat á getu sína til aksturs og starfa sem krefjast óskertrar árvekni. Eitt af 

því sem getur haft áhrif á slíkt er lyf, vegna verkunar sinnar eða aukaverkana. Lýsing á verkun og 

aukaverkunum er í öðrum köflum fylgiseðilsins. Lesið því allan fylgiseðilinn. Ef þörf er á skal ræða þetta 

við lækni eða lyfjafræðing. 

Alendronat Teva inniheldur natríum 

Lyfið inniheldur minna en 1 mmól (23 mg) af natríum í hverri töflu, þ.e.a.s. er sem næst natríumlaust. 

 

3. Hvernig nota á Alendronat Teva 

Notið lyfið alltaf nákvæmlega eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst 

hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi. 
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Taktu eina töflu af Alendronat Teva einu sinni í viku. 

Fylgdu þessum leiðbeiningum nákvæmlega: 

1) Veldu þann vikudag sem hentar þér best til að taka töfluna. Taktu eina töflu af Alendronat Teva í 

hverri viku á deginum sem þú valdir. 

 

Það er mjög mikilvægt að fylgja leiðbeiningunum sem merktar eru 2), 3), 4) og 5) til að tryggja að 

Alendronat Teva taflan berist sem fyrst niður í maga og draga úr líkunum á því að hún erti vélindað. 

 

2) Þegar þú ferð á fætur á morgnana og áður en þú borðar fyrstu máltíð dagsins, neytir drykkjar eða 

tekur önnur lyf, skaltu gleypa Alendronat Teva töfluna heila með fullu glasi af vatni og ekki 

öðrum drykk (ekki sódavatni) (og ekki minna en 200 ml) svo að Alendronat Teva frásogist 

nægilega mikið. 

• Þú mátt ekki taka töfluna með sódavatni (hvort sem það er kolsýra í því eða ekki). 

• Þú mátt ekki taka töfluna með kaffi eða tei. 

• Þú mátt ekki taka töfluna með ávaxtasafa eða mjólk. 

 

Þú mátt ekki mylja eða tyggja töfluna eða láta hana leysast upp í munni vegna möguleika á sáramyndun í 

munni. 

 

3) Ekki leggjast niður – vertu í uppréttri stöðu (sitjandi, standandi eða gangandi) – í að minnsta kosti 

30 mínútur eftir að þú hefur kyngt töflunni. Þú mátt ekki leggjast niður fyrr en þú hefur neytt 

fyrstu máltíðar dagsins. 

 

4) Þú mátt ekki taka Alendronat Teva á háttatíma eða áður en þú ferð á fætur að morgni. 

 

5) Ef þú ferð að eiga erfitt með að kyngja eða finnur fyrir óþægindum við að kyngja, finnur fyrir 

brjóstverk eða nýtilkomnum /versnandi brjóstsviða skaltu hætta að taka Alendronat Teva og hafa 

samband við lækni. 

 

6) Þegar þú hefur kyngt Alendronat Teva töflunni skaltu bíða í að minnsta kosti 30 mínútur áður en 

þú borðar, drekkur, eða tekur önnur lyf, þar á meðal sýrubindandi lyf, kalkbætiefni og vítamín. 

Alendronat Teva virkar aðeins ef það er tekið á fastandi maga. 

 

Ef tekinn er stærri skammtur af Alendronat Teva en mælt er fyrir um 

Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið notaður, eða ef barn hefur í ógáti tekið inn lyfið skal hafa 

samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222). 

Ef þú tekur of margar töflur í ógáti skaltu drekka fullt glas af mjólk og hafa tafarlaust samband við lækni. 

Ekki framkalla uppköst og ekki leggjast niður.  

Ef gleymist að taka Alendronat Teva 

Ef þú gleymir skammti skaltu taka eina töflu morguninn eftir að þú manst eftir því. Þú mátt aldrei taka 

tvær töflur á sama degi. Haltu síðan áfram að taka eina töflu einu sinni í viku, á þeim degi sem 

upphaflega var valinn. Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp töflu sem gleymst hefur að taka. 

 

Ef hætt er að nota Alendronat Teva 

Mikilvægt er að taka Alendronat Teva eins lengi og læknirinn segir til um. Þar sem ekki er vitað hversu 

lengi þú átt að taka Alendronat Teva ættir þú að ræða reglulega við lækninn um hvort þú eigir að halda 

áfram að taka lyfið, til að læknirinn geti metið hvort Alendronat Teva hentar þér ennþá. 
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Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins. 

 

4. Hugsanlegar aukaverkanir 

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum. 

Leitaðu tafarlaust til læknis ef þú tekur eftir einhverjum eftirtalinna aukaverkana, sem geta verið 

alvarlegar og krafist tafarlausrar læknishjálpar: 

Algengar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum) 

• brjóstsviði; kyngingarerfiðleikar; verkir við kyngingu; sár í vélinda sem getur valdið brjóstverk, 

brjóstsviða, kyngingarerfiðleikum eða verkjum við kyngingu. 

Mjög sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000 einstaklingum) 

• ofnæmisviðbrögð, svo sem ofsakláði, bólga í andliti, vörum, tungu og/eða hálsi, sem getur valdið 

öndunarerfiðleikum eða kyngingarerfiðleikum, alvarleg húðviðbrögð;  

• verkur í munni og/eða kjálka, bólga eða sár inni í munninum, dofi eða þyngslatilfinning í kjálka, 

eða tönn losnar. Þetta geta verið merki um beinskemmdir í kjálka (beindrep), sem almennt tengist 

seinkaðri sárgræðslu og sýkingu, gjarnan í kjölfar tanndráttar. Hafðu samband við lækni og 

tannlækni ef þú finnur fyrir slíkum einkennum; 

• óvenjulegt brot í lærlegg getur átt sér stað í mjög sjaldgæfum tilvikum, sérstaklega hjá sjúklingum 

sem eru á langtímameðferð við beinþynningu. Hafðu samband við lækni ef þú finnur fyrir 

verkjum, máttleysi eða óþægindum í læri, mjöðm eða nára, því það kann að vera vísbending um 

hugsanlegt lærleggsbrot; 

• verulegur verkur í beinum, vöðvum og/eða liðum. 

 

Aðrar aukaverkanir eru meðal annars 

 

Mjög algengar (geta komið fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 10 einstaklingum) 

• bein, vöðva og/eða liðverkir sem stundum eru verulegir. 

 

Algengar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum) 

• bólgur í liðum; 

• kviðverkur, óþægindi í maga eða uppþemba eftir máltíð, hægðatregða, seddutilfinning eða 

uppþembutilfinning, niðurgangur, vindgangur; 

• hárlos, kláði; 

• höfuðverkur, sundl; 

• þreyta, bólga í höndum eða fótum. 

 

Sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum) 

• ógleði, uppköst; 

• erting eða bólga í vélinda eða maga; 

• svartar eða tjörukenndar hægðir; 

• þokusýn, verkur eða roði í auga; 

• útbrot, roði á húð; 

• skammvinn flensulík einkenni á borð við vöðvaverki, almenna vanlíðan og stundum hita, oftast 

við upphaf meðferðar; 

• truflun á bragðskyni. 



 

6 

 

Mjög sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000 einstaklingum) 

• einkenni um lág gildi kalks í blóðinu, meðal annars vöðvakrampar eða vöðvakippir og/eða stingir 

í fingrum eða umhverfis munninn; 

• magasár eða ætisár (stundum alvarleg eða blæðandi); 

• þrenging í vélinda; 

• útbrot sem versna í sól; 

• sár í munni. 

Koma örsjaldan fyrir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10.000 einstaklingum) 

• hafðu samband við lækninn ef þú færð verk í eyra, það vessar úr eyranu og/eða þú færð sýkingu í 

eyra. Þetta gætu verið merki um beinskemmdir í eyra. 

Tilkynning aukaverkana 

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki 

er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint til Lyfjastofnunar, 

www.lyfjastofnun.is. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um 

öryggi lyfsins. 

 

5. Hvernig geyma á Alendronat Teva 

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá. 

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á öskjunni og þynnupakkningunni á eftir 

„EXP“. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.  

Engin sérstök fyrirmæli eru um geymsluaðstæður lyfsins. 

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í apóteki 

um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda umhverfið. 

6. Pakkningar og aðrar upplýsingar 

Alendronat Teva inniheldur 

• Virka innihaldsefnið er alendrónsýra. Hver tafla inniheldur 70 mg af alendrónsýru (sem 

natríumeinhýdrat). 

• Önnur innihaldsefni eru örkristallaður sellulósi, kroskarmellósanatríum og magnesíumsterat. 

Lýsing á útliti Alendronat Teva og pakkningastærðir 

• Heiti lyfsins er Alendronat Teva. Lyfið kemur í pakkningastærðum með 2, 4, 8, 12, 40 og 

50 töflum. 

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar. 

Markaðsleyfishafi og framleiðandi 

 

Markaðsleyfishafi: 

Teva B.V. 

Swensweg 5 

2031 GA Haarlem 
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Holland 

 

Framleiðandi: 

TEVA UK Ltd 

Brampton Road, Hampden Park 

Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG 

Bretland 

 

Pharmachemie B.V. 

Swensweg 5, Postbus 552  

2003 RN Haarlem 

Holland 

 

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company 

Pallagi út 13  

4042 Debrecen 

Ungverjaland 

 

Umboð á Íslandi: 

Teva Pharma Iceland ehf. 

Dalshraun 1 

220 Hafnarfjörður 

 

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í maí 2022. 
  


