
ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 

 

FOSANDRON Δισκία 70 mg 

                                     ALENDRONATE SODIUM TRIHYDEATE 

 

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε 

αυτό το φάρμακο. 

 

- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά. 

- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. 

- Η συνταγή γι’ αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε για σας. Δεν πρέπει να δώσετε το 

φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα 

συμπτώματά τους είναι ίδια με τα δικά σας. 

- Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή ή αν παρατηρήσετε κάποια 

ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε 

να ενημερώσετε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. 

 

 

Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει: 

 

1. Τι είναι το FOSANDRON και ποια είναι η χρήση του 

2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το FOSANDRON 

3. Πώς να πάρετε το FOSANDRON 

4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες 

5. Πώς να φυλάσσεται το FOSANDRON 

6. Λοιπές πληροφορίες 

 

 

1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ FOSANDRON ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 

 

Η αλενδρονάτη ανήκει σε μία ομάδα μη ορμονικών φαρμάκων που ονομάζονται 

διφωσφονικά.  Η αλενδρονάτη παρεμποδίζει την απώλεια οστού που συμβαίνει στις γυναίκες 

αφού περάσουν στην εμμηνόπαυση, και βοηθάει στην αναδόμηση του οστού. Ελαττώνει τον 

κίνδυνο καταγμάτων της σπονδυλικής στήλης και του ισχύου. 

 

Ο γιατρός σας συνταγογράφησε το FOSANDRON για την αντιμετώπιση της οστεοπόρωσής 

σας. Το FOSANDRON έχει δείξει ότι ελλατώνει τον κίνδυνο καταγμάτων της 

σπονδυλικής στήλης και του ισχύου. 

 

Το FOSANDRON είναι μία θεραπευτική αγωγή που λαμβάνεται μία φορά την εβδομάδα. 

 

Η οστεοπόρωση είναι μία λέπτυνση και εξασθένηση των οστών. Είναι συνηθισμένη στις 

γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση. Κατά την εμμηνόπαυση, οι ωοθήκες σταματούν να 

παράγουν τη θηλυκή ορμόνη, οιστρογόνο, η οποία βοηθάει στη διατήρηση της υγείας του 

γυναικείου σκελετού. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, οστική απώλεια και εξασθένιση των 

οστών. Όσο γρηγορότερα μία γυναίκα φτάνει στην εμμηνόπαυση, τόσο μεγαλύτερος είναι ο 

κίνδυνος οστεοπόρωσης. 

 

Στην αρχή, η οστεοπόρωση συνήθως δεν έχει συμπτώματα. Αν όμως δεν αντιμετωπισθεί, 

μπορεί να οδηγήσει σε σπάσιμο των οστών. Αν και αυτό συνήθως συνοδεύεται από πόνο, 

είναι πιθανόν τα κατάγματα στα οστά της σπονδυλικής στήλης να μη γίνουν αισθητά παρά 

μόνο αφού προκαλέσουν απώλεια ύψους. Το σπάσιμο των οστών μπορεί να συμβεί κατά τη 

διάρκεια φυσιολογικής, καθημερινής δραστηριότητας, όπως σήκωμα βάρους, ή από μικρό 

τραυματισμό ο οποίος γενικά δε θα οδηγούσε στο σπάσιμο ενός φυσιολογικού οστού. 

Σπασμένα οστά συνήθως εμφανίζονται στο ισχίο, στη σπονδυλική στήλη, ή τον καρπό και 



μπορούν να οδηγήσουν όχι μόνο σε πόνο, αλλά και σε σημαντικά προβλήματα όπως 

κύρτωση της στάσης του σώματος και απώλεια της κινητικότητας. 

 

Εκτός από τη θεραπευτική σας αγωγή με το FOSANDRON, ο γιατρός σας μπορεί να σας 

υποδείξει να κάνετε κάποιες αλλαγές στον τρόπο ζωής σας, προκειμένου να διευκολύνετε την 

κατάστασή σας, όπως: 

 

Διακοπή καπνίσματος 

Το κάπνισμα δείχνει να αυξάνει το ρυθμό με τον οποίο χάνεται το οστό σας, και, συνεπώς, 

μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο σπασίματος των οστών. 

 

Άσκηση 

Όπως οι μύες, έτσι και τα οστά χρειάζονται άσκηση για να παραμείνουν γερά και υγιή. 

Προτού ξεκινήσετε οποιοδήποτε πρόγραμμα άσκησης, συμβουλευτείτε το γιατρό σας. 

 

Ισορροπημένη διατροφή 

Ο γιατρός σας μπορεί να σας συμβουλεύσει σχετικά με τη διατροφή σας ή εάν πρέπει να 

λάβετε συμπληρώματα διατροφής.  

 

 

2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΟΤΟΥ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ FOSANDRON 

 

Μην πάρετε το FOSANDRON 

- σε περίπτωση αλλεργίας (υπερευαισθησίας) στην τριϋδρική νατριούχο 

αλενδρονάτη, ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά του FOSANDRON 

- εάν έχετε ορισμένα προβλήματα με τον οισοφάγο σας (το σωλήνα που συνδέει το 

λαιμό σας με το στομάχι σας) όπως στένωση ή δυσκολία στην κατάποση 

- αν δεν μπορείτε να παραμείνετε σε ίσια θέση, όρθια ή καθισμένη, επί 

τουλάχιστον 30 λεπτά 

- εάν ο γιατρός σας σας έχει ενημερώσει πως έχετε χαμηλό ασβέστιο στο αίμα 

 

Αν νομίζετε πως οποιοδήποτε από αυτά σας αφορά, να μη λάβετε τα δισκία. 

Επικοινωνήστε πρώτα με το γιατρό σας και ακολουθήστε τις οδηγίες που θα σας 

δοθούν. 

 

Προσέξτε ιδιαίτερα με το FOSANDRON 

Ενημερώστε το γιατρό σας πριν να πάρετε το FOSANDRON 

- αν πάσχετε από προβλήματα των νεφρών 

- αν έχετε οποιαδήποτε προβλήματα στην κατάποση ή τη χώνεψη  

- αν σας έχει ενημερώσει ο γιατρός σας ότι έχετε οισοφάγο Barrett (μία κατάσταση 

που σχετίζεται με αλλαγές στα κύτταρα που καλύπτουν το κατώτερο τμήμα του 

οισοφάγου) 

- αν έχετε χαμηλά επίπεδα ασβεστίου στο αίμα 

- αν έχετε ασθένεια των ούλων, μια προγραμματισμένη εξαγωγή οδόντος, κακή 

οδοντική υγεία ή δεν φροντίζετε σε τακτική βάση τα δόντια σας. 

- εάν έχετε καρκίνο 

- εάν υποβάλλεσθε σε χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία 

- εάν λαμβάνετε στεροειδή (όπως πρεδνιζόνη ή δεξαμεθαζόνη) 

- εάν καπνίζετε 

 

Είναι σημαντικό να διατηρηθεί η καλή στοματική υγιεινή κατά τη θεραπεία με 

FOSANDRON. 

Μπορεί να σας ζητηθεί να κάνετε οδοντιατρικό έλεγχο πριν από την έναρξη της θεραπείας με 

FOSANDRON. 

Θα πρέπει να κάνετε σε τακτική βάση οδοντιατρικό έλεγχο κατά τη διάρκεια της θεραπείας 



σας και θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το γιατρό ή τον οδοντίατρό σας εάν παρουσιάσετε 

οποιαδήποτε προβλήματα με το στόμα ή τα δόντια σας όπως χαλαρά δόντια, πόνο ή πρήξιμο. 

 

Μπορεί να εμφανισθούν ερεθισμός, φλεγμονή ή εξέλκωση του οισοφάγου (του σωλήνα που 

συνδέει το λαιμό σας με το στομάχι σας), τα οποία συχνά συνοδεύονται από συμπτώματα 

θωρακικού πόνου, αίσθημα καψίματος, ή δυσκολία ή πόνο κατά την κατάποση, ιδιαίτερα εάν 

οι ασθενείς δεν πιούν ένα γεμάτο ποτήρι νερό και/ή εάν ξαπλώσουν νωρίτερα από 30 λεπτά 

μετά τη λήψη του FOSANDRON. Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να επιδεινωθούν 

εάν οι ασθενείς εξακολουθήσουν να παίρνουν FOSANDRON αφού εμφανίσουν αυτά τα 

συμπτώματα. 

 

Το FOSANDRON δεν πρέπει να δίδεται σε παιδιά και εφήβους. 

 

Λήψη άλλων φαρμάκων 

 

Τα συμπληρώματα ασβεστίου, τα αντιόξινα και κάποια από του στόματος φάρμακα είναι 

πιθανόν να αλληλεπιδράσουν με την απορρόφηση του FOSANDRON, αν ληφθούν 

ταυτόχρονα. Συνεπώς, είναι σημαντικό να ακολουθήσετε τις συμβουλές που δίδονται στην 

παράγραφο 3 «Πως να πάρετε το FOSANDRON». 

 

Ορισμένα φάρμακα για ρευματισμούς ή μακροχρόνιο πόνο που ονομάζονται μη στεροειδή 

αντιφλεγμονώδη φάρμακα (π.χ. ασπιρίνη ή ιβουπροφαίνη) μπορεί να προκαλέσουν πεπτικά 

προβλήματα. Ως εκ τούτου, πρέπει να δίνεται προσοχή όταν λαμβάνονται αυτά τα φάρμακα 

ταυτόχρονα με το FOSANDRON. 

 

Παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας, εάν παίρνετε ή έχετε 

πάρει πρόσφατα άλλα φάρμακα, ακόμα και αυτά που δε σας έχουν χορηγηθεί με 

συνταγή. 

 

Λήψη του FOSANDRON με τροφές και ποτά 

Οι τροφές και τα ροφήματα (συμπεριλαμβανομένου του μεταλλικού νερού) είναι πιθανό  να 

καταστήσουν το FOSANDRON λιγότερο αποτελεσματικό, εάν ληφθούν ταυτόχρονα. 

Συνεπώς, είναι σημαντικό να ακολουθήσετε τις συμβουλές που δίδονται στην παράγραφο 3 

«Πώς να πάρετε το FOSANDRON». 

 

Κύηση και θηλασμός 

Δεν πρέπει να λαμβάνετε το FOSANDRON εάν είσθε ή νομίζετε ότι μπορεί να είσθε έγκυος. 

Το FOSANDRON προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. 

 

Δεν πρέπει να λαμβάνετε το FOSANDRON εάν θηλάζετε. Το FOSANDRON προορίζεται 

αποκλειστικά για χρήση σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. 

 

Οδήγηση και χειρισμός μηχανών 

Έχουν αναφερθεί ορισμένες ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη διάρκεια της θεραπείας με 

αλενδρονάτη (οι οποίες περιλαμβάνουν θολή όραση, ζάλη και ισχυρό πόνο σε οστά, μύες 

και/ή αρθρώσεις), οι οποίες μπορεί να σας επηρεάσουν ως προς την ικανότητα οδήγησης και 

χειρισμού μηχανών. Η αντίδραση στην αλενδρονάτη μπορεί να ποικίλλει από άτομο σε άτομο 

(βλέπε παράγραφο 4 «Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες»).  

 

Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με ορισμένα συστατικά του FOSANDRON 

Εάν έχετε ενημερωθεί από το γιατρό σας πως έχετε δυσανεξία σε ορισμένα σάκχαρα (για 

παράδειγμα λακτόζη), επικοινωνήστε με το γιατρό σας προτού πάρετε αυτό το φάρμακο. 

 

 

3. ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ FOSANDRON 



 

Πάντοτε να παίρνετε το FOSANDRON αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού 

σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.  

 

Λάβετε ένα δισκίο των 70 mg μία φορά την εβδομάδα.  

 

Ακολουθήστε με προσοχή αυτές τις οδηγίες προκειμένου να εξασφαλίσετε πως το 

FOSANDRON θα σας ωφελήσει. 

 

1) Επιλέξτε την ημέρα της εβδομάδας που ταιριάζει καλύτερα με το πρόγραμμά σας. Κάθε 

εβδομάδα, πάρτε ένα δισκίο FOSANDRON των 70 mg την ημέρα που επιλέξατε. 

 

 

 

 

 

 

 

2) Μετά την πρωινή έγερση και πριν τη λήψη οποιασδήποτε τροφής, ποτού ή άλλου 

φαρμάκου καταπιείτε το δισκίο FOSANDRON των 70 mg ολόκληρο μόνο με ένα γεμάτο 

ποτήρι νερό (όχι μεταλλικό νερό) (όχι λιγότερο από 200 ml ή 7 fl. oz). 

- Μη λαμβάνετε με μεταλλικό νερό (χωρίς ή με ανθρακικό). 

- Μη λαμβάνετε με καφέ ή τσάι. 

- Μη λαμβάνετε με χυμό ή γάλα. 

 

3) Μη μασάτε ή θρυμματίζετε το δισκίο και μην το αφήνετε να διαλυθεί στο στόμα σας. 

 

4) Μην ξαπλώνετε-μείνετε σε εντελώς ίσια θέση (καθισμένη, όρθια ή περπατώντας) - επί 

τουλάχιστον 30 λεπτά μετά την κατάποση του δισκίου. Μην ξαπλώσετε πριν πάρετε την 

πρώτη τροφή της ημέρας. 

 

5) Μη λαμβάνετε το FOSANDRON την ώρα του βραδυνού ύπνου ή πριν την πρωινή έγερση. 

 

6) Αν εμφανίσετε δυσκολία ή πόνο κατά την κατάποση, θωρακικό πόνο, νεοεμφανιζόμενο ή 

επιδεινωθέν αίσθημα καψίματος, σταματήστε τη λήψη του FOSANDRON και επικοινωνήστε 

με το γιατρό σας. 

 

7) Μετά την κατάποση του FOSANDRON, αναμείνατε επί τουλάχιστον 30 λεπτά προτού 

λάβετε την πρώτη τροφή, ποτό, ή άλλο φάρμακο της ημέρας, συμπεριλαμβανομένων 

των αντιόξινων, των συμπληρωμάτων ασβεστίου και των βιταμινών. Το FOSANDRON 

είναι αποτελεσματικό μόνο αν λαμβάνεται όταν το στομάχι σας είναι άδειο. 

 

8) Είναι σημαντικό να συνεχίσετε να λαμβάνετε το FOSANDRON για ολόκληρο το χρονικό 

διάστημα που ο γιατρός σας συνταγογράφησε αυτό το φάρμακο. Το  FOSANDRON μπορεί 

να θεραπεύσει την οστεοπόρωσή σας μόνο αν λαμβάνετε τα δισκία σε συνεχή βάση. 

 

Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση FOSANDRON από την κανονική 

Εάν κατά λάθος πάρετε πάρα πολλά δισκία, πιείτε ένα γεμάτο ποτήρι γάλα και επικοινωνήστε 

με το γιατρό σας άμεσα. Μην προκαλέσετε εμετό και μην ξαπλώσετε. 

 

Εάν ξεχάσετε να πάρετε το FOSANDRON 

Εάν παραλείψετε μία δόση, πάρτε ένα δισκίο το επόμενο πρωί αφού το θυμηθείτε. Μη λάβετε 

δύο δισκία την ίδια ημέρα. Συνεχίστε να λαμβάνετε ένα δισκίο μία φορά την εβδομάδα, όπως 

είχατε αρχικά προγραμματίσει, κατά την ημέρα που επιλέξατε. 

 

Είναι πολύ σημαντικό να ακολουθήσετε τις οδηγίες 2), 3), 4) και 5) προκειμένου να 

διευκολύνετε τη γρήγορη μετάβαση του FOSANDRON στο στομάχι σας και να 

ελαττώσετε την πιθανότητα ερεθισμού του οισοφάγου σας (του σωλήνα που συνδέει 

το λαιμό σας με το στομάχι σας). 



Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος, ρωτήστε 

το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. 

 

 

4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

 

Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και το FOSANDRON μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες 

ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους. 

 

Οι παρακάτω όροι χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν πόσο συχνά έχουν αναφερθεί 

ανεπιθύμητες ενέργειες. 

 

Πολύ συχνές (μπορεί να επηρεάσουν  περισσότερα από 1 στα 10 άτομα) 

• πόνος  στα οστά, στους μύες ή / και στις αρθρώσεις, που μερικές φορές είναι σοβαρός. 

 

Συχνές (μπορεί να επηρεάσουν έως1 στα 10 άτομα) 

• πονοκέφαλος 

• ζάλη 

• κοιλιακός πόνος 

• δυσάρεστο αίσθημα στο στομάχι ή ρεψίματα μετά το φαγητό 

• δυσκοιλιότητα 

• αίσθημα κορεσμού ή πρηξίματος του στομάχου  

• διάρροια 

• φούσκωμα 

• αίσθημα καψίματος  

• δυσκολία κατά την κατάποση  

• πόνος κατά την κατάποση 

• εξέλκωση του οισοφάγου (του σωλήνα που συνδέει το λαιμό σας με το στομάχι σας), η 

οποία μπορεί να προκαλέσει θωρακικό πόνο, αίσθημα καψίματος ή δυσκολία ή πόνο 

κατά την κατάποση 

• πρήξιμο των αρθρώσεων 

• τριχόπτωση, κνησμός 

• κόπωση 

•  πρήξιμο των χεριών ή των ποδιών  

 

Όχι συχνές (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 100 άτομα) 

• ναυτία  

• έμετος 

• ερεθισμός ή φλεγμονή του οισοφάγου (του σωλήνα που συνδέει το λαιμό σας με το 

στομάχι σας) ή του στομάχου 

• κόπρανα μαύρα ή σαν πίσσα 

• εξάνθημα 

• ερυθρότητα δέρματος 

• παροδικά συμπτώματα που προσομοιάζουν με αυτά της γρίππης, όπως πόνος στους 

μύες, γενικό αίσθημα αδιαθεσίας και μερικές φορές συνοδευόμενα από πυρετό συνήθως 

κατά την αρχή της θεραπείας 

• διαταραχές στη γεύση 

• θολή όραση, πόνος ή ερυθρότητα στο μάτι 

 

Σπάνιες (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 1000 άτομα) 

• στένεμα του οισοφάγου (του σωλήνα που συνδέει το λαιμό σας με το στομάχι σας) 

• πόνος στο στόμα, και / ή στη γνάθο, οίδημα ή πληγές στο εσωτερικό του στόματος, 

μούδιασμα ή αίσθημα βάρους στη γνάθο, ή χαλάρωση ενός δοντιού. Αυτά μπορεί να 



είναι σημεία βλάβης στο οστό της γνάθου (οστεονέκρωση) που σχετίζονται γενικά με 

καθυστερημένη ίαση και λοίμωξη, συνήθως μετά από εξαγωγή δοντιού. Επικοινωνήστε 

με το γιατρό και τον οδοντίατρό σας εάν παρουσιάσετε τέτοια συμπτώματα 

• στοματικά έλκη όταν τα δισκία έχουν μασηθεί ή πιπιλισθεί 

• στομαχικά ή πεπτικά έλκη (κάποιες φορές σοβαρού βαθμού ή συνοδευόμενα από 

αιμορραγία)  

• εξάνθημα που επιδεινώνεται από το ηλιακό φως  

• σοβαρές δερματικές αντιδράσεις (σοβαρή ασθένεια που προκαλεί φουσκάλες στο δέρμα, 

στο στόμα,  στα μάτια και στα γεννητικά όργανα- σύνδρομο Stevens-Johnson και τοξική 

επιδερμική νεκρόλυση) 

• αλλεργικές αντιδράσεις όπως κνίδωση, οίδημα στο πρόσωπο, στα χείλη, τη γλώσσα 

και/ή το φάρυγγα, που μπορεί να προκαλεί δυσκολία στην αναπνοή ή την κατάποση 

• συμπτώματα χαμηλών επιπέδων ασβεστίου στο αίμα που περιλαμβάνουν μυϊκές 

κράμπες ή σπασμούς και/ή αίσθημα μυρμηκίασης στα δάκτυλα ή γύρω από το στόμα 

• σπάνια μπορεί να εμφανισθεί μη σύνηθες κάταγμα του μηριαίου οστού, ιδιαίτερα σε 

ασθενείς σε μακροχρόνια θεραπεία για την οστεοπόρωση. Επικοινωνήστε με το γιατρό 

σας εάν νιώσετε πόνο, αδυναμία ή δυσφορία στο μηρό σας, στο ισχίο σας ή στη 

βουβωνική σας χώρα, καθώς αυτό μπορεί να αποτελεί πρόωρη ένδειξη ενός πιθανού 

κατάγματος του μηριαίου οστού. 

• Απευθυνθείτε στον γιατρό σας εάν έχετε πόνο στο αυτί, εκκρίσεις από το αυτί ή/και 

λοίμωξη στο αυτί. Αυτά τα συμπτώματα μπορεί να αποτελούν ενδείξεις βλάβης στο 

οστό του αυτιού.  

 

Θα ήταν χρήσιμο, αν καταγράφατε τί νιώσατε, πότε ξεκίνησε και πόσο διήρκησε. 

 

Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών 

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό σας, ή τον 

φαρμακοποιό ή τον/την νοσοκόμο σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη 

ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να 

αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων 

(Μεσογείων 284, 15562, Χολαργός, www.eof.gr). Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων 

ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την 

ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου. 

 

5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ FOSANDRON 

 

Να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα παιδιά. 

 

Να μη λαμβάνετε τα δισκία μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στην κυψέλη 

(blister) και στο κουτί. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που 

αναφέρεται εκεί. 

 

Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25ºC. Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία 

για να προστατεύεται από την υγρασία 

 

Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. 

Ρωτήστε το φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρειάζονται πια. 

Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος. 

 

 

6. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

Τι περιέχει το FOSANDRON 

Η δραστική ουσία είναι η τριϋδρική νατριούχος αλενδρονάτη. Κάθε δισκίο περιέχει 70 mg 



αλενδρονικού οξέος ως τριϋδρική νατριούχος αλενδρονάτη. 

 

Τα άλλα συστατικά είναι:Sorbitol, Starch Maize, Sodium Starch Glycolate, Stearic Acid,  

magnesium stearate. 

 

Εμφάνιση του FOSANDRON και περιεχόμενο της συσκευασίας 

Τα δισκία FOSANDRON που διατίθενται είναι λευκά έως υπόλευκα, στρογγυλά και 

διχοτομούμενα.  

Τα δισκία διατίθενται σε συσκευασίες κυψέλης αλουμινίου (ALU/ALU) που περιέχουν 4, 8 

και 12  δισκία. 

 

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. 

 

Κάτοχος Αδείας Κυκλοφορίας  

Cross Pharmaceuticals PC. 

12o Χλμ. E.O.Θεσσαλονίκης – Μουδανιών 

Τ.Θ 60632 Θεσσαλονίκη 

Τ.Κ. 57001  

Ελλάδα 

 

Παραγωγός 

RAFARM AEBEE 

Θέση Πούση-Χατζή Αγίου Λουκά,  

Παιανία, Αττικής   

ΤΚ 190002 ΤΘ37 

 

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις 02/2016 

 

 

Τρόπος διάθεσης 

Με ιατρική συνταγή 

 


