
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXA I 
 

LISTA CU DENUMIRILE COMERCIALE, FORMA FARMACEUTICĂ, CONCENTRAŢIA 
MEDICAMENTULUI, CALEA DE ADMINISTRARE, SOLICITANTUL, DEŢINĂTORUL 

AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ  
ÎN STATELE MEMBRE 
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Statul 
membru 

Deţinătorul autorizaţiei de 
punere pe piaţă 

Solicitantul Numele inventat 
Numele 

Concentraţia Forma 
farmaceutică 
 

Calea de 
administrare 
 

Conţinutul 
(concentraţia) 

Suedia HEXAL A/S 
Kanalholmen 8-12, 2650 
Hvidovre, 
Denmark 

 Alendronat HEXAL 10 mg Comprimate Orală 10 mg pe comprimat 

Belgia  HEXAL A/S 
Kanalholmen 8-12, 
2650 Hvidovre, 
Denmark 

Alendronate Sandoz 
10 mg tabletten 

10 mg Comprimate Orală 10 mg pe comprimat 

Danemarca  HEXAL A/S 
Kanalholmen 8-12, 
2650 Hvidovre, 
Denmark 

Alendonicht 10 mg Comprimate Orală 10 mg pe comprimat 

Grecia  HEXAL A/S 
Kanalholmen 8-12, 
2650 Hvidovre, 
Denmark 

Forosa 10 mg Comprimate Orală 10 mg pe comprimat 
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ANEXA II 
 

CONCLUZII ŞTIINŢIFICE ŞI CRITERII DE MODIFICARE A REZUMATULUI PRIVIND 
CARACTERISTICILE, ETICHETAREA ŞI PROSPECTUL PRODUSULUI, PREZENTATE DE EMEA  
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CONCLUZII ŞTIINŢIFICE 
 
 
REZUMATUL GENERAL AL EVALUĂRII ŞTIINŢIFICE A PRODUSULUI MEDICAMENTOS 
ALENDRONAT HEXAL ŞI DENUMIRILE ASOCIATE (vezi Anexa I) 
 
Substanţa activă inclusă în Alendronat HEXAL tablete de 10 mg, acidul alendronic sub formă de alendronat 
sodic trihidrat, este un bifosfonat care blochează resorbţia osoasă osteoclastică fără a avea efect direct asupra 
formării oaselor.  
 
Osteoporoza este definită ca densitate minerală osoasă (DMO) a coloanei vertebrale sau a şoldurilor cu o deviere 
standard de 2,5 sub valoarea medie la populaţia tânără normală sau ca o fractură anterioară de fragilitate, 
independent de densitatea minerală osoasă.   
Au fost solicitate aplicantului, justificări ulterioare referitoare la prescripţia generală "tratarea osteoporozei la 
bărbaţi" pentru Alendronat HEXAL. 
Solicitantul a transmis o revizie cuprinzătoare a literaturii de specialitate, care vizează tratarea osteoporozei la 
bărbaţi.  
 
Studiile au indicat faptul că administrarea de alendronat 10 mg zilnic, poate duce la creşterea densităţii minerale 
osoase, atât la nivel vertebral, cât şi la nivel nevertebral, la bărbaţii cu osteoporoză primară. Două studii de la 
Orwell şi Ringe au demonstrat că, prin comparaţie cu placebo şi respectiv alfacalcidol, tratamentul cu alendronat 
a redus frecvenţa fracturilor vertebrale la bărbaţii cu osteoporoză. Cu toate acestea, nu s-a demonstrat un efect 
asupra fracturilor nevertebrale, pe acest segment de populaţie.  
 
 
CRITERII DE MODIFICARE A REZUMATULUI/REZUMATELOR PRIVIND 
CARACTERISTICILE, ETICHETAREA ŞI PROSPECTUL PRODUSULUI 
 
Întrucât: 
 
- literatura de specialitate pusă la dispoziţie de către solicitant, aduce justificări în ceea ce priveşte creşterea 

densităţii minerale osoase, în urma administrării zilnice a 10 mg de alendronat, atât la nivel vertebral, cât 
şi la nivel nevertebral, la bărbaţii cu osteoporoză primară,   

- cu toate acestea, nu s-a demonstrat un efect asupra fracturilor nevertebrale, pe acest segment de populaţie.  
 
CHMP a recomandat următoarea prescripţie, care este în conformitate cu orientarea privind evaluarea produsului 
medicamentos în tratarea osteoporozei primare (CHMP/EWP/552/95/ Rev.2) 
 
„Tratarea osteoporozei la bărbaţii expuşi unui risc avansat de fractură. S-a demonstrat o reducere în frecvenţa 
fracturilor vertebrale, dar nu şi pentru cele nevertebrale". 

 
Mai mult, alte modificări la Rezumatul Caracteristicilor Produsului, etichetare şi prospect, care nu corespund 
rezultatelor procedurii de recomandare, au fost incluse în conformitate cu Orientarea asupra Rezumatului 
Caracteristicilor Produsului, orientarea asupra excipienţilor şi cele mai recente modele pentru Revizuirea 
Calităţii Documentelor. 
 
CHMP a recomandat acordarea Autorizaţiei de Comercializare şi modificarea Rezumatului Caracteristicilor 
Produsului, a etichetei şi a prospectului, corespunzătoare statului membru de referinţă, pentru Alendronat 
HEXAL şi denumirile asociate (a se vedea Anexa I) tablete de 10 mg. 
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ANEXA III  
 

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI, 
ETICHETAREA ŞI PROSPECTUL 
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1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI 
 
Alendronat HEXAL şi nume asociate (vezi Anexa I) 10 mg comprimate 
 
[Vezi Anexa I – a se completa la nivel naţional] 
 
 
2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ 
 
Fiecare comprimat conţine 10 mg acid alendronic (sub formă de alendronat sodic trihidrat). 
 
Excipient: 103,95 mg lactoză monohidrat pe comprimat 
 
Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1. 
 
 
3. FORMA FARMACEUTICĂ 
 
Comprimat 
Comprimat de culoare albă până la aproape albă, în formă de capsulă, marcat cu "AN 10" pe o faţă şi 
cu "săgeată logo" pe cealaltă. 
 
 
4. DATE CLINICE 
 
4.1 Indicaţii terapeutice 
 
Tratamentul osteoporozei postmenopauzale. 
Alendronat reduce riscul fracturilor vertebrale şi de bazin. 
Tratamentul osteoporozei la bărbaţi cu risc crescut de fracturi. S-a demonstrat o reducere a incidenţei 
fracturilor vertebrale, dar nu şi a celor cu altă localizare. 
 
Profilaxia osteoporozei indusă de glucocorticoizi. 
(vezi pct. 5.1). 
 
4.2 Doze şi mod de administrare 
 
Medicamentul este destinat exclusiv uzului oral. 
Osteoporoza postmenopauzală: 
Doza recomandată este de 10 mg o dată pe zi. 
 
Osteoporoza la bărbaţi: 
Doza recomandată este de 10 mg o dată pe zi. 
 
Osteoporoza indusă de glucocorticoizi: 
Pentru femei în postmenopauză care nu urmează tratament cu estrogeni, doza recomandată este de un 
comprimat de 10 mg o dată pe zi. Pentru alte grupe de pacienţi, vezi Rezumatul caracteristicilor 
produsului pentru preparate care conţin 5 mg alendronat. 
 
Pentru a obţine o absorbţie satisfăcătoare a alendronatului 
Alendronat HEXAL comprimate trebuie luat pe stomacul gol imediat după ridicarea din pat dimineaţa, 
numai cu apă obişnuită, cu cel puţin 30 de minute înainte de prima masă, băutură sau alt medicament 
al zilei respective. Alte băuturi (inclusiv apa minerală), alimentele şi anumite medicamente, pot reduce 
absorbţia alendronatului (vezi pct. 4.5). 
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Pentru a facilita tranzitul spre stomac şi prin aceasta a reduce riscul de iritaţie/reacţii adverse locale 
şi la nivelul esofagului (vezi pct. 4.4) 
• Alendronat HEXAL comprimate trebuie să fie înghiţit numai după ridicarea din pat cu un pahar 

plin cu apă (nu mai puţin de 200 ml sau 7 uncii de fluid). 
• Comprimatele de alendronat HEXAL trebuie să fie înghiţite întregi. Comprimatele nu se vor 

mesteca, suge sau lăsa să se dizolve în gură, datorită riscului de ulceraţie orofaringiană. 
• Pacienţii nu se vor aşeza în poziţie orizontală decât după prima masă a zilei, care trebuie să fie la 

cel puţin 30 de minute după luarea comprimatului. 
• Pacienţii nu se vor aşeza în poziţie orizontală timp de 30 de minute după luarea comprimatelor de 

alendronat HEXAL.  
• Alendronat HEXAL comprimate nu trebuie să fie luate la ora culcării sau înainte de ridicarea din 

pat. 
 
Pacienţilor li se va administra un supliment de calciu şi vitamina D dacă aportul alimentar este 
inadecvat (vezi pct. 4.4). 
 
Administrarea la pacienţii vârstnici: 
În cadrul studiilor clinice nu s-a evidenţiat nici o diferenţă legată de vârstă în privinţa profilului de 
eficacitate sau de siguranţă al alendronatului. Ca urmare, nu este necesară ajustarea dozei pentru 
pacienţii vârstnici. 
 
Administrarea în caz de insuficienţă renală 
În cazul pacienţilor cu o rată de filtrare glomerulară (RFG) peste 35 ml/min. nu este necesară ajustarea 
dozei. Alendronatul nu se recomandă la pacienţii cu insuficienţă renală dacă RFG este sub 35 ml/min., 
deoarece nu există experienţă în această privinţă. 
 
Administrarea în caz de insuficienţă hepatică 
Nu este necesară ajustarea dozei. 
 
Administrarea la copii 
Alendronat HEXAL nu este recomandat pentru utilizare la copii datorită lipsei datelor privind 
siguranţa şi a eficacitatea.   
 
4.3 Contraindicaţii 
 
• Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi 
• Anomalii esofagiene şi alţi factori care întârzie golirea esofagului, cum sunt strictură sau acalazie. 
• Incapacitatea de a sta în picioare sau în poziţie ridicată cel puţin 30 de minute. 
• Hipocalcemie. 
 
Vezi şi pct. 4.4. 
. 
4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare 
 
Alendronatul poate provoca iritaţia locală a mucoasei tractului gastro-intestinal superior. Deoarece 
există un risc de agravare a bolii preexistente, este necesară prudenţă dacă alendronatul se 
administrează pacienţilor cu afecţiuni active ale tractului gastro-intestinal superior, cum sunt: disfagie, 
boală esofagiană, gastrită, duodenită sau ulceraţii sau în caz de boală gastro-intestinală severă recentă 
(în cursul anului precedent), de exemplu ulcer gastric, hemoragie gastro-intestinală activă sau 
intervenţie chirurgicală la nivelul tractului gastro-intestinal superior, cu excepţia piloroplastiei (vezi 
pct. 4.3). 
 
La pacienţii aflaţi în tratament cu alendronat s-au raportat reacţii adverse la nivelul esofagului (în 
unele cazuri severe şi necesitând spitalizarea), cum sunt: esofagită, ulceraţii sau eroziuni esofagiene, în 
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cazuri rare urmate de strictură esofagiană. Ca urmare, medicul trebuie să fie atent la orice semn sau 
simptom al unei reacţii esofagiene posibile. Pacienţii vor fi instruiţi să întrerupă tratamentul cu 
alendronat şi să informeze medicul dacă apar simptome de iritaţie esofagiană, cum sunt: disfagie, 
odinofagie, durere retrosternală sau pirozis recent apărut sau agravat. 
 
Riscul reacţiilor adverse esofagiene severe este considerat a fi mai mare la pacienţii care nu iau 
alendronat în mod corect şi/sau continuă să ia alendronat după apariţia simptomelor de iritaţie 
esofagiană. Este foarte important ca instrucţiunile de administrare complete să fie aduse la cunoştinţa 
pacientului şi să fie înţelese de către acesta (vezi pct. 4.2). Pacienţii trebuie să fie informaţi că riscul de 
apariţie al complicaţiilor esofagiene poate să crească dacă nu urmează aceste instrucţiuni. 
  
Cu toate că în studii clinice mari nu s-a observat un risc crescut în acest domeniu, după punerea pe 
piaţă a preparatului original s-au raportat cazuri rare de ulcer gastric şi duodenal, unele dintre ele 
severe şi cu complicaţii. O relaţie cauzală nu poate fi exclusă (vezi pct. 4.8). 
 
Alendronatul nu se recomandă la pacienţii cu funcţie renală deficitară dacă RFG este sub 35 ml/min. 
(vezi pct. 4.2). 
 
Trebuie luate în considerare alte cauze ale osteoporozei în afară de deficitul de estrogeni, vârsta 
înaintată şi tratamentul cu glucocorticoizi. 
 
Hipocalcemia trebuie corectată înainte de a începe tratamentul cu alendronat (vezi pct. 4.3). De 
asemenea, înainte de a începe tratamentul cu alendronat trebuie tratate în mod eficace alte tulburări ale 
metabolismului mineral (cum sunt: hipovitaminoza D şi hipoparatiroidismul). La pacienţii suferind de 
aceste afecţiuni, valoarea calcemiei trebuie să fie ţinută sub observaţie în timpul tratamentului cu 
alendronat, la fel ca şi simptomele de hipocalcemie.  
 
Datorită efectelor pozitive ale alendronatului asupra creşterii mineralizării osoase, pot apare scăderi 
ale valorilor calciului şi fosfatului seric. Acestea sunt de obicei discrete şi asimptomatice. Totuşi, în 
cazuri rare, s-a raportat o hipocalcemie simptomatică, ocazional severă şi de multe ori apărând la 
pacienţi cu afecţiuni care predispun la aceasta (de exemplu: hipoparatiroidismul, hipovitaminoza D şi 
cazurile de malabsorbţie a calciului). 
De aceea este deosebit de important să se asigure o ingestie adecvată de calciu şi vitamina D la 
pacienţii sub tratament cu glucocorticoizi. 
 
Osteonecroza maxilarului, în general, legată de o extracţie dentară şi/sau infecţie locală (incluzând 
osteomielita) a fost raportată la pacienţi suferind de cancer care au primit scheme de terapie care 
includ bifosfonaţi administraţi în special intravenos. Mulţi dintre aceşti pacienţi au primit, de 
asemenea, chimioterapie şi corticosteroizi. Osteonecroza maxilarului a fost, de asemenea, raportată la 
pacienţi cu osteoporoză cărora li s-au administrat bifosfonaţi pe cale orală. 
 
Examinarea stomatologică însoţită de intervenţie profilactică adecvată va trebui să fie luată în 
considerare înainte de a începe tratamentul cu bifosfonaţi la pacienţii cu factori de risc concomitenţi 
(de exemplu: cancer, chimioterapie, radioterapie, corticosteroizi, igienă bucală insuficientă). 
 
În timpul tratamentului, aceşti pacienţi vor trebui să evite dacă este posibil procedurile dentare 
invazive. La pacienţii la care apare osteonecroză a maxilarului în timpul tratamentului cu bifosfonaţi, 
operaţiile stomatologice pot exacerba boala. La pacienţii care necesită proceduri dentare, nu există 
date care să sugereze dacă întreruperea tratamentului cu bifosfonaţi reduce riscul de apariţie a 
osteonecrozei maxilarului. 
 
Evaluarea clinică de către medicul curant va trebui să orienteze abordarea terapeutică pentru fiecare 
pacient pe baza evaluării individuale a raportului beneficiu/risc. 
 
La pacienţii care au luat bifosfonaţi au fost raportate dureri la nivelul oaselor, articulaţiilor şi/sau 
dureri musculare. În cadrul experienţei după punerea pe piaţă, aceste simptome au fost rar observate 
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şi/sau au avut caracter invalidant (vezi pct. 4.8). Timpul până la instalarea simptomelor a variat de la o 
zi la câteva luni de la începerea tratamentului. La majoritatea pacienţilor simptomele au dispărut după 
încetarea tratamentului. La o subgrupă de pacienţi s-a constatat revenirea simptomelor când au fost 
expuşi la acelaşi medicament sau la un alt bifosfonat. 
 
Alendronat HEXAL comprimate conţine lactoză. Pacienţii cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la 
galactoză, deficit de lactază Lapp sau malabsorbţie de glucoză-galactoză nu trebuie să utilizeze acest 
medicament. 
 
4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune 
 
Dacă se administrează concomitent, este probabil ca alimentele şi băuturile (inclusiv apa minerală), 
calciul ca supliment, antiacidele şi unele medicamente luate pe cale orală să afecteze absorbţia 
alendronatului. Ca urmare, pacienţii trebuie să aştepte cel puţin 30 de minute după ce au luat 
alendronat înainte de a lua orice alt medicament pe cale orală (vezi pct. 4.2). 
 
Nu sunt de aşteptat alte interacţiuni ale substanţei active cu semnificaţie clinică. În studiile clinice, un 
număr de paciente au fost tratate cu estrogeni (intravaginal, transdermic sau oral) concomitent cu 
alendronat. Nu au existat reacţii adverse legate de tratamentul asociat. 
 
Nu au fost efectuate studii specifice privind interacţiunile, dar alendronatul a fost utilizat în studii 
clinice concomitent cu o gamă largă de alte medicamente prescrise frecvent, fără a se evidenţia nici o 
interacţiune nefavorabilă din punct de vedere clinic.  
 
4.6 Sarcina şi alăptarea 
 
Nu există date suficiente privind administrarea alendronatului la femeile gravide. Studii la animale au 
arătat efecte asupra formării oaselor fătului la doze mari. Alendronatul, administrat la femele gestante 
de şobolan, a provocat distocie, reacţie adversă legată de hipocalcemie (vezi pct. 5.3). Având în vedere 
indicaţia terapeutică, alendronatul nu se va administra în timpul sarcinii. 
 
Nu se ştie dacă alendronatul se excretă în laptele matern la om. Având în vedere indicaţia terapeutică, 
alendronatul nu se va administra femeilor care alăptează. 
 
4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje 
 
Alendronatul nu are nici o influenţă asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. 
 
4.8 Reacţii adverse 
 
În cadrul a două studii clinice cu o durată de trei ani cu protocol aproape identic, efectuate la femei în 
postmenopauză (alendronat 10 mg: n=196; placebo: n=397), profilul general de siguranţă pentru 
alendronat 10 mg pe zi şi placebo a fost similar. 
 
Reacţii adverse raportate de investigatori ca fiind posibil, probabil sau sigur determinate de substanţa 
activă sunt prezentate mai jos în dacă au apărut la ≥ 1 % din oricare dintre grupurile de tratament în 
studiul care a durat un an sau la ≥ 1 % dintre pacientele tratate cu alendronat 10 mg pe zi şi au 
prezentat o incidenţă mai mare decât la pacientele cărora li s-a administrat placebo în studiile cu o 
durată de trei ani. 
 Studii cu durată de trei ani 
  Alendronat 10 mg pe zi 

(n=196) 
% 

Placebo 
(n=397) 
% 

Gastro-intestinale      
Durere abdominală 6,6 4,8 
Dispepsie 3,6 3,5 
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 Studii cu durată de trei ani 
  Alendronat 10 mg pe zi 

(n=196) 
% 

Placebo 
(n=397) 
% 

Regurgitaţie acidă 2,0 4,3 
Greaţă 3,6 4,0 
Distensie abdominală 1,0 0,8 
Constipaţie 3,1 1,8 
Diaree 3,1 1,8 
Disfagie 1,0 0,0 
Flatulenţă 2,6 0,5 
Gastrită  0,5 1,3 
Ulcer gastric  0,0 0,0 
Ulceraţie esofagiană  1,5 0,0 
Musculo-scheletice   
Durere musculo-scheletică 
(la nivelul oaselor, 
muşchilor sau 
articulaţiilor) 

4,1 2,5 

Crampe musculare  0,0 1,0 
Neurologice    
Cefalee 2,6 1,5 
 
De asemenea, următoarele reacţii adverse au fost raportate în studii clinice şi/sau după punerea pe 
piaţă: 
 
Foarte frecvente: ≥ 1/10 
Frecvente: ≥ 1/100 - < 1/10 
Mai puţin frecvente: ≥ 1/1000 - < 1/100 
Rare: ≥ 1/10000 - < 1/1000 
Foarte rare: < 1/10000, cu frecvenţă necunoscută (nu poate fi estimată pe baza datelor disponibile) 
 
Tulburări ale sistemului nervos: 
Frecvente (≥1/100, <1/10): cefalee 
 
Tulburări oculare: 
Rare (≥1/10000, <1/1000): uveită, sclerită, episclerită 
 
Tulburări gastro-intestinale: 
Frecvente (≥1/100, <1/10): durere abdominală, dispepsie, constipaţie, diaree, flatulenţă, ulceraţii 
esofagiene*, disfagie*, distensie abdominală, regurgitaţie acidă. 
Mai puţin frecvente (≥1/1000, <1/100): greaţă, vărsături, gastrită, esofagită,* eroziuni esofagiene*, 
melenă. 
Rare (≥1/10000, <1/1000): strictură esofagiană*, ulceraţie orofaringiană*, PUH (perforaţii, ulcere, 
hemoragie) ale tractului gastro-intestinal superior, o relaţie cauzală nu poate fi exclusă. 
Foarte rare, cu frecvenţă necunoscută: perforaţia esofagului a fost raportată în cazuri izolate 
 
*Vezi pct. 4.2 şi 4.4. 
 
Afecţiuni ale pielii şi ţesutului subcutanat: 
Foarte rare (≤1/10000): au fost raportate cazuri izolate de reacţii cutanate severe, inclusiv sindrom 
Stevens-Johnson şi necroliză epidermică.  
 
Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv: 
Frecvente (≥1/100, <1/10): durere musculo-scheletică (la nivelul oaselor, muşchilor sau articulaţiilor) 
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Rare (≥1/10000, <1/1000): durere musculo-scheletică severă (la nivelul oaselor, muşchilor sau 
articulaţiilor) (vezi pct. 4.4) 
Frecvenţă necunoscută: osteonecroză 
 
Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare: 
Mai puţin frecvente (≥1/1000, <1/100): erupţie cutanată tranzitorie, prurit, eritem. 
Rare (≥1/10000, <1/1000): reacţii de hipersensibilitate inclusiv urticarie şi edem angioneurotic. 
Simptome trecătoare cum sunt reacţiile de fază acută (mialgie, stare de slăbiciune şi în cazuri rare 
febră) de obicei legate de începutul tratamentului. Erupţie cutanată cu fotosensibilitate. Hipocalcemie 
simptomatică, de obicei legată de afecţiuni predispozante (vezi pct. 4.4). 
 
În cadrul experienţei după punerea pe piaţă au fost raportate următoarele reacţii (cu frecvenţă 
necunoscută): 
 
Tulburări ale sistemului nervos: 
ameţeală 
 
Tulburări acustice şi vestibulare: 
vertij 
 
Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare: 
astenie, edem periferic 
 
Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv: 
Osteonecroza maxilarului a fost raportată la pacienţi aflaţi în tratament cu bifosfonaţi. Majoritatea 
raportărilor privesc pacienţi cu cancer, dar astfel de cazuri au fost raportate şi la pacienţi trataţi pentru 
osteoporoză. Osteonecroza maxilarului este, în general, legată de o extracţie dentară şi/sau infecţie 
locală (incluzând osteomielita).  
De asemenea, diagnosticul de cancer, chimioterapia, radioterapia, corticosteroizii şi igiena bucală 
deficitară sunt considerate factori de risc (vezi pct. 4.4). 
umflarea articulaţiilor 
 
Valori ale testelor de laborator: în cadrul studiilor clinice, scăderi asimptomatice, discrete şi 
trecătoare ale valorilor serice ale calciului şi fosfatului au fost observate la aproximativ 18, respectiv 
10 % dintre pacienţii aflaţi în tratament cu alendronat 10 mg pe zi, în comparaţie cu 12, respectiv 3 % 
dintre cei cărora li s-a administrat placebo. Cu toate acestea, incidenţa reducerilor valorilor serice ale 
calciului <2,0 mmol/l şi ale fosfatului ≤0,65 mmol/l a fost comparabilă în cele două grupe. 
 
4.9 Supradozaj 
 
În caz de supradozaj oral, pot să apară hipocalcemie, hipofosfatemie şi reacţii adverse ale tractului 
gastro-intestinal superior, cum sunt: indigestie, pirozis, esofagită, gastrită sau ulcer. Nu există 
informaţii specifice privind supradozajul cu alendronat. Cu scopul de a lega alendronatul se vor 
administra lapte sau antiacide. Datorită riscului de iritaţie esofagiană, nu se vor induce vărsături şi 
pacientul va fi menţinut în poziţie ridicată. 
 
 
5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE 
 
5.1 Proprietăţi farmacodinamice 
 
Grupa farmacoterapeutică: medicamente pentru tratamentul bolilor osoase, bifosfonaţi. 
Codul ATC: M05BA04 
 
Substanţa activă în Alendronat HEXAL comprimate, alendronat sodic trihidrat, este un bifosfonat care 
inhibă resorbţia osoasă realizată de osteoclaste fără nici un efect direct asupra formării osoase. Studii 
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preclinice au demonstrat o preferenţă de localizare a alendronatului în regiuni în care are loc o 
resorbţie activă. Activitatea osteoclastică este inhibată, dar formarea şi adeziunea osteoclastelor nu 
este afectată. Osul care se formează în timpul tratamentului cu alendronat este de calitate normală. 
 
Tratamentul osteoporozei postmenopauzale 
 
Osteoporoza este definită printr-o densitate minerală osoasă (DMO) a coloanei vertebrale sau a 
bazinului situată cu 2,5 deviaţii standard sub valoarea medie a unei populaţii tinere normale sau 
prin prezenţa unei fracturi de fragilitate în trecut, indiferent de densitatea minerală osoasă . 
 
Efectele alendronatului asupra DMO şi incidenţei fracturilor la femei în postmenopauză au fost 
studiate iniţial în cadrul a două studii asupra eficacităţii cu protocol aproape identic (n=994), şi în 
cadrul studiului denumit Fracture Intervention Trial – Studiul de intervenţie asupra fracturilor (FIT: 
n=6459). 
 
În cadrul studiilor iniţiale asupra eficacităţii, creşterea valorilor DMO sub tratament cu alendronat 
10 mg pe zi în comparaţie cu placebo a fost după trei ani de 8,8 %, 5,9 % şi 7,8 % la nivelul coloanei 
vertebrale, colului femural, respectiv al trohanterului. De asemenea, DMO totală a crescut în mod 
semnificativ. La pacientele tratate cu alendronat, proporţia celor care au suferit una sau mai multe 
fracturi vertebrale a scăzut cu 48 % (alendronat 3,2 %, în comparaţie cu placebo 6,2 %). În cadrul 
prelungirii acestor studii cu încă doi ani, DMO la nivelul coloanei vertebrale şi trohanterului a 
continuat să crească. Pe lângă acestea, DMO la nivelul colului femural şi în întregul corp s-a menţinut 
neschimbată. 
 
Studiul FIT a inclus două studii controlate cu placebo în cadrul cărora alendronatul a fost administrat 
zilnic (5 mg pe zi timp de doi ani şi 10 mg pe zi timp de încă unul sau doi ani). 
• FIT 1: Un studiu cu o durată de trei ani efectuat la 2027 paciente care avuseseră iniţial cel puţin o 

fractură vertebrală (de compresiune). În acest studiu, alendronatul administrat zilnic a redus 
incidenţa de ≥1 de noi fracturi vertebrale cu 47 % (alendronat 7,9 %, în comparaţie cu placebo 
15,0 %). În plus, s-a confirmat o reducere semnificativă din punct de vedere statistic a incidenţei 
fracturilor de bazin (1,1 %, în comparaţie cu 2,2 %, o reducere de 51 %). 

• FIT 2: Un studiu cu o durată de patru ani efectuat la 4432 paciente care aveau o masă osoasă 
scăzută dar nu avuseseră nici o fractură vertebrală la începutul studiului. În cadrul acestui studiu, 
într-o analiză a unei subgrupe de femei cu osteoporoză (37 % din populaţia totală care au 
satisfăcut criteriile de definiţie ale osteoporozei menţionate mai sus) s-a observat o diferenţă 
semnificativă în incidenţa fracturilor de bazin (alendronat 1,0 %, în comparaţie cu placebo 2,2 %, 
o reducere de 56 %) şi în incidenţa de ≥1 de fracturi vertebrale (2,9 %, în comparaţie cu 5,8 %, o 
reducere de 50 %). 

 
Osteoporoza la bărbaţi cu risc ridicat de fracturi 
Eficacitatea alendronatului 10 mg o dată pe zi administrat la bărbaţi (31-87 ani, media de vârstă 63 
ani, n=241) cu osteoporoză a fost evaluată în cadrul unui studiu cu durata de doi ani. După doi ani de 
tratament cu alendronat 10 mg pe zi, DMO a crescut în medie cu 5,3 % la nivelul coloanei vertebrale, 
cu 2,6 % la nivelul colului femural, cu 3,1 % la nivelul trohanterului şi cu 1,6 % la nivelul întregului 
schelet, în comparaţie cu placebo (p<0,001 pentru toate punctele de evaluare). Efectul alendronatului 
asupra DMO a fost independent de vârstă, rasă, funcţia gonadelor, DMO iniţială sau turnover-ul 
iniţial. Incidenţa de noi fracturi vertebrale a fost evaluată ca o variabilă de siguranţă. Într-o analiză 
retrospectivă (evaluată prin intermediul radiografiei cantitative) o nouă fractură (0,8 %) a fost 
documentată printre pacienţii trataţi cu alendronat, în comparaţie cu 6 fracturi noi (7,1 %) pentru 
placebo (p=0,017). Scăderea în înălţime a fost mai mică după tratament cu alendronat, în comparaţie 
cu placebo (-0,6 mm, respectiv –2,4 mm, p=0,02). Nu s-a observat nici un efect asupra fracturilor cu 
altă localizare decât cea vertebrală. 
 
Osteoporoza indusă de glucocorticoizi 
Utilizarea de steroizi pe termen lung este de multe ori asociată cu apariţia osteoporozei însoţită de 
fracturi. Acest fenomen are loc la bărbaţi şi la femei de orice vîrstă. Eficacitatea alendronatului 10 mg 
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şi a alendronatului 5 mg o dată pe zi administrat la bărbaţi şi femei trataţi cu steroizi (cel puţin 7,5 mg 
pe zi prednison sau echivalent, doza mediană 10 mg pe zi) a fost demonstrată în două studii cu o 
durată de un an cu protocol aproape identic. Aceste studii au cuprins în total 560 pacienţi cu vârstă 
cuprinsă între 17 şi 83 ani. Pacienţilor li s-au administrat suplimente de calciu şi vitamina D. În 
comparaţie cu placebo, DMO a crescut în mod semnificativ la nivelul coloanei vertebrale (2,41 %), 
colului femural (2,19 %) şi trohanterului (1,65 %) la pacienţii trataţi cu alendronat 5 mg o dată pe zi. 
Creşterile DMO sub tratament cu alendronat 10 mg o dată pe zi au fost aceleaşi ca şi pentru alendronat 
5 mg o dată pe zi la toţi pacienţii, cu excepţia femeilor în postmenopauză care nu au fost tratate cu 
estrogeni. La aceste femei creşterile (în comparaţie cu placebo) sub tratament cu alendronat 10 mg o 
dată pe zi au fost mai mari decât în cazul alendronatului 5 mg o dată pe zi, la nivelul coloanei 
vertebrale (4,11 %, în comparaţie cu 1,56 %) şi trohanterului (2,84 %, în comparaţie cu 1,67 %). Nu s-
a demonstrat efectul de prevenire al fracturilor prin creşterea densităţii osoase cu alendronat 10 mg sau 
alendronat 5 mg în osteoporoza indusă de corticosteroizi. 
 
Alendronat 10 mg şi 5 mg a fost eficace indiferent de doza sau durata administrării de steroizi. În plus, 
alendronat 10 mg şi alendronat 5 mg a fost eficace indiferent de vârstă (<65 ani, faţă de ≥65 ani), sex, 
DMO iniţială, turnover-ul osos iniţial şi administrarea concomitentă a unui număr de medicamente 
curente. La pacienţii cărora li s-a administrat alendronat în doze de până la 10 mg pe zi şi la care li s-a 
efectuat biopsie după un an, nu s-au observat semne de tulburare a procesului de mineralizare osoasă. 
 
5.2 Proprietăţi farmacocinetice 
 
Absorbţia 
În comparaţie cu o doză de referenţă intravenoasă, biodisponibilitatea orală medie a alendronatului la 
femei a fost 0,64 % pentru doze de la 5 la 70 mg administrate după un post nocturn şi cu două ore 
înainte de un mic dejun standardizat. Biodisponibilitatea a scăzut la o valoare estimată de 0,46 % şi 
0,39 % când alendronatul a fost administrat cu o oră sau o jumătate de oră înainte de un mic dejun 
standardizat.  
În studiile asupra osteoporozei, alendronatul a fost eficace când a fost administrat cu cel puţin 30 de 
minute înainte de prima masă sau băutură a zilei. Biodisponibilitatea a fost neglijabilă, indiferent dacă 
alendronatul a fost administrat împreună cu sau în decurs de până la două ore după un mic dejun 
standardizat. Administrarea concomitentă de alendronat cu cafea sau suc de portocale a redus 
biodisponibilitatea cu aproximativ 60 %. La persoane sănătoase, prednisolona administrată oral 
(20 mg de trei ori pe zi timp de cinci zile) nu a determinat nici o schimbare semnificativă din punct de 
vedere clinic a biodisponibilităţii alendronatului (o creştere medie de la 20 % până la 44 %). 
 
Distribuţia  
Studii la şobolan arată că alendronatul este distribuit iniţial la ţesuturile moi după administrarea 
intravenoasă a 1 mg/kg, dar apoi este redistribuit rapid la schelet sau excretat în urină. Volumul mediu 
de distribuţie la starea de echilibru, în afara oaselor, este de cel puţin 28 litri la om. Concentraţiile de 
substanţă activă în plasmă după administrarea dozelor terapeutice orale sunt prea mici pentru detecţie 
analitică (<5 ng/ml). Legarea de proteine în plasma umană este de aproximativ 78%.  
 
Biotransformarea 
Nu există dovezi că alendronatul este metabolizat la animale sau oameni.  
 
Eliminarea 
După administrarea intravenoasă a unei singure doze de (14C) alendronat, aproximativ 50% din 
radioactivitate a fost excretată în urină în timp de 72 de ore, iar în materiile fecale s-a regăsit o 
radioactivitate mică sau nu s-a regăsit radioactivitate. După administrarea intravenoasă a unei singure 
doze de 10 mg, clearance-ul renal al alendronatului a fost 71 ml/min şi clearance-ul sistemic nu a 
depăşit 200 ml/min. Concentraţiile plasmatice au scăzut cu mai mult de 95% în decurs de 6 ore după 
administrarea intravenoasă. La om, timpul de înjumătăţire prin eliminare este estimat la peste 10 ani, 
reflectând eliberarea de alendronat din schelet. La şobolan, alendronatul nu este excretat prin sistemele 
de transport acide sau bazice ale rinichiului, şi astfel se presupune că nu interferă cu excreţia altor 
substanţe active prin intermediul acelor sisteme, la om.  
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Proprietăţi relevante pentru pacienţi 
Studiile preclinice arată că substanţa activă care nu este depozitată în oase este excretată rapid prin 
urină. La animale, nu s-au găsit dovezi de saturare a captării osoase după administrare cronică 
intravenoasă de doze cumulative de până la 35 mg/kg. Cu toate că nu există informaţii clinice, este 
probabil că, la fel ca şi la animale, eliminarea de alendronat prin rinichi va fi redusă la pacienţii cu 
funcţie renală deficitară. Ca urmare, o acumulare în oase ceva mai mare ar putea să fie de aşteptat la 
pacienţii cu funcţie renală deficitară (vezi pct. 4.2). 
 
5.3 Date preclinice de siguranţă 
 
Studiile convenţionale de toxicitate generală, genotoxicitate şi carcinogenitate nu au evidenţiat nici un 
risc special pentru om. Studiile la şobolani femele au arătat că tratamentul cu alendronat în timpul 
sarcinii a fost asociat cu distocie în timpul parturiţiei, generată de hipocalcemie. Studiile în care 
şobolanilor li s-au administrat doze mari au arătat o incidenţă crescută a formării osoase fetale 
incomplete. Nu se cunoaşte relevanţa acestui fapt pentru om. 
 
 
6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE 
 
6.1 Lista excipienţilor 
Celuloză microcristalină  
Lactoză monohidrat 
Croscarmeloză sodică 
Stearat de magneziu  
 
6.2 Incompatibilităţi 
 
Nu este cazul. 
 
6.3 Perioada de valabilitate 
 
2 ani 
 
6.4 Precauţii speciale pentru păstrare 
 
A nu se păstra la temperaturi peste 25 °C. A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de 
umiditate. 
 
6.5 Natura şi conţinutul ambalajului 
 
Comprimatele sunt disponibile în ambalaje tip blister triplex (PVC/PE/PVDC/Al). 
14, 28, 56, 98, 112 şi 50 x 1 (unităţi de doză). 
Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate. 
 
6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor 
 
Fără cerinţe speciale. 
 
 
7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ 
 
<[Vezi Anexa I – A se completa la nivel naţional] 
8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ 
 
<[A se completa la nivel naţional] 
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9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI 
 
<{ZZ/LL/AAAA}> <{ZZ luna AAAA}> 
 
<[A se completa la nivel naţional]> 
 
 
10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI 
 
<{LL/AAAA}> 
 
<[A se completa la nivel naţional]> 
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ETICHETAREA 
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INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR 
CUTIE 
 
 
1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI 
 
Alendronat HEXAL şi nume asociate (vezi Anexa I) 10 mg comprimate  

[Vezi Anexa I – A se completa la nivel naţional] 
Acid alendronic 
 

 
2. DECLARAREA SUBSTANŢEI ACTIVE  
 
Un comprimat conţine 10 mg acid alendronic (sub formă de alendronat sodic trihidrat). 
 
 
3. LISTA EXCIPIENŢILOR 
 
Conţine şi lactoză. Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să citiţi prospectul. 
 
 
4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL 
 
14 comprimate 
28 comprimate 
56 comprimate 
98 comprimate 
112 comprimate 
50 x 1 (unitatea de doză) comprimat  
 
5. MODUL ŞI CALEA DE ADMINISTRARE 
 
Pentru uz oral. Vă rugăm să citiţi prospectul înainte de utilizare. 
 
 
6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE 

PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR 
 
A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor. 
 
 
7. ALTE ATENŢIONĂRI SPECIALE, DACĂ SUNT NECESARE 
 
 
Alendronat HEXAL trebuie înghiţit întreg! 
Alendronat HEXAL trebuie luat pe stomacul gol dimineaţa imediat după ridicarea din pat, numai cu apă plată, 
cu cel puţin 30 de minute înainte de prima ingestie de hrană, băutură sau alte medicamente din ziua 
respectivă! 
Nu vă întindeţi în poziţie orizontală timp de 30 de minute după ce aţi luat Alendronat HEXAL! 
 
 
8. DATA DE EXPIRARE 
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EXP 
 
 
9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE 
 
A nu se păstra la temperaturi peste 25 °C. 
A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de umiditate. 
 
 
10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR 

NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL 
DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL 

 
 
11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ 
 
[Vezi Anexa I – A se completa la nivel naţional] 
 
 
12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ 
 
[A se completa la nivel naţional] 
 
13. SERIA DE FABRICAŢIE 
 
Serie 
 
 
14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE 
 
 [A se completa la nivel naţional] 
 
 
15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
 
[A se completa la nivel naţional] 
 
 
16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE 
 
 
Alendronat HEXAL 
[A se completa la nivel naţional] 
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MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER  
 
PVC/PE/PVDC/Al 
 
 
1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI 
 
Alendronat HEXAL şi nume asociate (vezi Anexa I) 10 mg comprimate  
[Vezi Anexa I – A se completa la nivel naţional] 
 
Acid alendronic 
 
 
2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ 
 
 
[Vezi Anexa I – A se completa la nivel naţional] 
 
 
3. DATA DE EXPIRARE 
 
EXP 
 
 
4. SERIA DE FABRICAŢIE 
 
Serie 
 
 
5. ALTE INFORMAŢII 
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PROSPECTUL
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PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR 

 
 

Alendronat HEXAL şi nume asociate (vezi Anexa I) 10 mg comprimate 
[Vezi Anexa I – A se completa la nivel naţional] 

 
Acid alendronic 

 
Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament. 
• Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 
• Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
• Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le 

poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră. 
• Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravǎ sau dacă observaţi orice reacţie adversǎ 

nemenţionatǎ în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
 
 
În acest prospect găsiţi: 
1. Ce este Alendronat HEXAL şi pentru ce se utilizează 
2. Înainte să luaţi Alendronat HEXAL  
3. Cum să luaţi Alendronat HEXAL  
4. Reacţii adverse posibile 
5. Cum se păstrează Alendronat HEXAL 
6. Informaţii suplimentare  
 
 
1 CE ESTE ALENDRONAT HEXAL ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ 
 
Alendronatul aparţine unei grupe de medicamente non-hormonale numite bifosfonaţi. Alendronatul 
previne pierderea de substanţă osoasă şi ajută la reconstruirea osului. El reduce riscul de fracturi ale 
coloanei vertebrale şi bazinului.  
 
Medicul dumneavoastră v-a prescris Alendronat HEXAL pentru a vă trata de osteoporoză. 
S-a demonstrat că Alendronat HEXAL reduce riscul de fracturi vertebrale şi de bazin la femei şi 
fracturi vertebrale la bărbaţi. 
 
Osteoporoza reprezintă o subţiere şi slăbire a oaselor. La început, osteoporoza nu prezintă simptome. 
Dar, dacă este lăsată netratată, poate avea ca urmare fracturi. Cu toate că acestea provoacă obişnuit 
dureri, fracturile la nivelul oaselor coloanei vertebrale pot rămâne neobservate până cauzează 
pierderea în înălţime. Fracturile pot să apară în timpul activităţilor de zi cu zi, cum sunt: ridicarea de 
greutăţi, sau în urma traumatismelor minore care, în general, nu duc la ruperea oaselor normale. 
Fracturile apar de obicei la nivelul bazinului, coloanei vertebrale sau mâinii şi pot genera nu numai 
dureri ci şi probleme considerabile cum sunt ţinuta încovoiată (“cocoaşa văduvei”) şi pierderea de 
mobilitate. 
 
Pe lângă tratamentul cu Alendronat HEXAL, medicul dumneavoastră poate să vă sfătuiască să faceţi 
unele schimbări în modul dumneavoastră de viaţă pentru a vă ajuta în ceea ce priveşte boala, cum sunt: 
 
Încetarea fumatului 
Fumatul pare să crească viteza cu care pierdeţi masă osoasă şi, ca urmare, poate să vă crească riscul de 
fracturi. 
 
Mişcarea 
La fel ca şi muşchii, oasele au nevoie de mişcare pentru a rămâne puternice şi sănătoase. Întrebaţi 
medicul înainte de a începe orice program de exerciţii. 
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Un regim alimentar echilibrat 
Medicul dumneavoastră poate să vă sfătuiască în privinţa regimului alimentar sau dacă trebuie să luaţi 
vreun supliment alimentar. 
 
 
2 ÎNAINTE SĂ LUAŢI ALENDRONAT HEXAL  
 
Nu luaţi Alendronat HEXAL 
- dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la alendronat sodic trihidrat sau la oricare dintre celelalte 

componente ale Alendronat HEXAL  
- dacă aveţi anumite probleme cu esofagul (tubul care face legătura dintre gură şi stomac), cum 

sunt: îngustare sau dificultăţi la înghiţire 
- dacă nu puteţi sta în picioare sau în poziţie ridicată cel puţin 30 de minute 
- dacă medicul v-a spus că aveţi valori scăzute ale calciului în sânge 
 
Dacă credeţi că oricare dintre acestea se aplică în cazul dumneavoastră, nu luaţi comprimatele. Discutaţi mai 
întâi cu medicul şi urmaţi sfaturile primite. 
 
Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Alendronat HEXAL 
Spuneţi-i medicului 
- dacă suferiţi de afecţiuni ale rinichilor 
- dacă aveţi orice fel de greutăţi la înghiţire sau afecţiuni digestive 
- dacă aveţi valori scăzute ale calciului în sânge. 
 
Iritaţia, inflamaţia sau ulceraţia esofagului (tubul care face legătura dintre gură şi stomac) pot apare, 
desori însoţite de simptome cum sunt: durere în piept, arsuri în capul pieptului, dificultăţi sau dureri la 
înghiţire, mai ales dacă pacienţii nu beau un pahar întreg de apă şi/sau dacă se întind în poziţie 
orizontală la mai puţin de 30 de minute după ce au luat Alendronat HEXAL. Aceste reacţii adverse se 
pot agrava dacă pacienţii continuă să ia Alendronat HEXAL după apariţia acestor simptome. 
 
Discutaţi cu medicul dumneavoastră înainte de a lua Alendronat HEXAL dacă aveţi sau aţi avut durere 
sau umflătură la nivelul gingiilor şi/sau maxilarului, senzaţie de amorţire a maxilarului, senzaţie de 
greutate la nivelul maxilarului sau dacă aţi pierdut un dinte. Aceasta ar putea să fie un simptom al 
osteonecrozei (moartea ţesutului osos). Discutaţi cu medicul dumneavoastră dacă suferiţi de cancer 
sau dacă dantura dumneavoastră. se află în stare proastă, deoarece aceasta reprezintă un factor de risc. 
Dacă sunteţi în tratament la un medic stomatolog sau dacă urmează să fiţi supus unei operaţii dentare, 
spuneţi-i medicului stomatolog că luaţi Alendronat HEXAL. 
 
Alendronat HEXAL nu trebuie administrat la copii şi adolescenţi. 
 
Folosirea altor medicamente 
Este probabil ca suplimentele de calciu, antiacidele şi unele medicamente luate pe cale orală să 
interfere cu absorbţia Alendronat HEXAL dacă sunt luate în acelaşi timp. Ca urmare, este important să 
urmaţi sfaturile date la punctul 3. “Cum să luaţi Alendronat HEXAL”. 
 
Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte 
medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.. 
 
Folosirea Alendronat HEXAL cu alimente şi băuturi 
Este probabil ca alimentele şi băuturile (inclusiv apa minerală) să reducă eficacitatea Alendronat 
HEXAL dacă sunt luate în acelaşi timp. Ca urmare, este important să urmaţi sfaturile date la punctul 3. 
“Cum să luaţi Alendronat HEXAL”. 
 
Sarcina şi alăptarea 
Nu trebuie să luaţi Alendronat HEXAL dacă sunteţi sau credeţi că aţi putea fi gravidă. 



24 

 
Nu trebuie să luaţi Alendronat HEXAL dacă alăptaţi. 
 
Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 
Alendronat HEXAL nu ar trebui să afecteze capacitatea dumneavoastră de a conduce vehicule sau de a 
folosi utilaje. 
 
Informaţii importante privind unele componente ale Alendronat HEXAL 
Alendronat HEXAL conţine lactoză. Dacă medicul dumneavoastră v-a atenţionat că aveţi intoleranţă 
la unele categorii de glucide (de exemplu, lactoză), vă rugăm să-l întrebaţi înainte să luaţi acest 
medicament. 
 
 
3 CUM SĂ LUAŢI ALENDRONAT HEXAL 
 
Luaţi întotdeauna Alendronat HEXAL exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să 
discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacist dacă nu sunteţi sigur. 
 
Luaţi un comprimat de Alendronat 10 mg o dată pe zi. 
 
Urmaţi cu atenţie aceste instrucţiuni pentru a fi sigur că Alendronat HEXAL vă va ajuta. 
 
Este foarte important să urmaţi instrucţiunile de la punctele 1), 2), 3) şi 4) pentru a facilita 
ajungerea rapidă a Alendronat HEXAL în stomac şi pentru a reduce riscul de iritaţie a 
esofagului (tubul care uneşte gura cu stomacul). 
 
1) După ce v-aţi ridicat din pat dimineaţa şi înainte să ingeraţi orice aliment, băutură sau alt 
medicament, înghiţiţi Alendronat HEXAL numai cu un pahar plin cu apă (nu apă minerală) (nu mai 
puţin de 200 ml sau 7 uncii de fluid). 
- Nu îl luaţi cu apă minerală (plată sau gazoasă). 
- Nu îl luaţi cu cafea sau ceai. 
- Nu îl luaţi cu suc sau lapte. 
2) Nu îl mestecaţi sau lăsaţi să se dizolve în gură. 
 
3) Nu vă culcaţi în poziţie orizontală – rămîneţi în poziţie complet ridicată (şezândă, în picioare 
sau mergând) - timp de cel puţin 30 de minute după înghiţirea comprimatului. Nu vă culcaţi în 
poziţie orizontală decât după prima masă a zilei. 
 
4) Nu luaţi Alendronat HEXAL la ora culcării sau înainte de a vă ridica din pat. 
 
5) Dacă apar greutăţi sau durere la înghiţire, durere în piept sau arsuri în capul pieptului noi sau 
agravate, opriţi luarea Alendronat HEXAL şi informaţi medicul. 
 
6) După ce aţi înghiţit Alendronat HEXAL, aşteptaţi cel puţin 30 de minute înainte de a ingera 
prima mâncare, băutură sau alt medicament al zilei respective, inclusiv antiacide, suplimente de 
calciu şi vitamine. Alendronat HEXAL este eficace numai dacă este luat pe stomacul gol. 
 
7) Este important să continuaţi să luaţi Alendronat HEXAL pentru întreaga durată de tratament 
prescrisă de medic. Alendronat HEXAL vă poata trata de osteoporoză numai dacă păstraţi continuitate 
în luarea comprimatelor. 
 
Dacă luaţi mai mult decât trebuie din Alendronat HEXAL 
Dacă luaţi din greşeală prea multe comprimate, beţi un pahar plin cu lapte şi luaţi legătura imediat cu 
medicul. Nu vă provocaţi vărsături şi nu vă culcaţi în poziţie orizontală. 
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Dacă uitaţi să luaţi Alendronat HEXAL 
Dacă aţi omis să luaţi o doză, luaţi numai un comprimat în dimineaţa imediat următoare zilei în care v-
aţi amintit. Nu luaţi două comprimate în aceeaşi zi. Reveniţi apoi la doza de un comprimat pe zi. 
 
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului 
dumneavoastră sau farmacistului. 
 
 
4. REACŢII ADVERSE POSIBILE 
 
Ca toate medicamentele, Alendronat HEXAL poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la 
toate persoanele. 
 
Următorii termeni sunt folosiţi pentru a descrie frecvenţa cu care au fost raportate reacţiile adverse. 
 
Foarte frecvente: ≥ 1/10 
Frecvente: ≥ 1/100 - < 1/10 
Mai puţin frecvente: ≥ 1/1000 - < 1/100 
Rare: ≥ 1/10000 - < 1/1000 
Foarte rare: < 1/10000, cu frecvenţă necunoscută (nu poate fi estimată din datele disponibile) 
 
 
Frecvente:  
dureri de cap 
durere abdominală  
senzaţie de disconfort la nivelul stomacului sau eructaţie după masă 
constipaţie  
senzaţie de distensie sau balonare la stomac;  
diaree  
flatulenţă  
arsuri în capul pieptului  
greutăţi la înghiţire  
durere la înghiţire;  
ulceraţia esofagului (tubul care uneşte gura cu stomacul) care poate provoca dureri de piept, arsuri în 
capul pieptului sau greutăţi sau durere la înghiţire 
durere de oase, muşchi sau/şi articulaţii 
 
Mai puţin frecvente: 
greaţă,  
vărsături,  
iritaţia sau inflamaţia esofagului (tubul care uneşte gura cu stomacul) sau stomacului;  
scaun negru sau ca smoala 
erupţie trecătoare pe piele,  
mâncărime,  
înroşirea pielii 
 
Rare: 
vedere înceţoşată, dureri sau înroşirea ochilor 
îngustarea esofagului (tubul care uneşte gura cu stomacul);  
ulceraţii ale mucoasei bucale în cazurile în care comprimatele au fost mestecate sau supte;  
ulcer de stomac sau peptic (uneori severe sau însoţite de hemoragii), dar nu este sigur dacă acestea  
au fost provocate de Alendronat HEXAL. 
durere severă de oase, muşchi şi/sau articulaţii 
erupţie care se agravează la lumina soarelui, simptome tranzitorii asemănătoare gripei, cum sunt dureri  
musculare, stare generală de rău, uneori însoţită de febră, de obicei la începutul tratamentului;  
reacţii de hipersensibilitate, inclusiv urticarie şi edem angioneurotic  
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simptome legate de valori scăzute al calciului în sânge, inclusiv crampe musculare sau spasme şi/sau  
senzaţie de furnicături la nivelul degetelor sau în jurul gurii 
 
Foarte rare:  
reacţii cutanate severe  
perforaţia esofagului (tubul care uneşte gura cu stomacul) sau stomacului a fost raportată în cazuri 
izolate 
 
În timpul experienţei după punerea pe piaţă au fost raportate următoarele reacţii adverse (cu frecvenţă 
necunoscută): 
 
ameţeală 
umflături ale mâinilor sau picioarelor 
lipsă sau pierdere de putere  
osteonecroză (moartea ţesutului osos) 
umflarea articulaţiilor 
 
Va fi util dacă vă notaţi ce aţi simţit, când a început şi cât a durat. 
 
Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravǎ sau dacă observaţi orice reacţie adversǎ 
nemenţionatǎ în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
 
5. CUM SE PĂSTREAZĂ ALENDRONAT HEXAL 
 
A nu se lăsa la îndemîna şi vederea copiilor. 
 
Nu luaţi comprimatele după data de expirare scrisă pe blister şi pe cutie. Data de expirare se referă la 
ultima zi a lunii respective. 
 
A nu se păstra la temperaturi peste 25 °C. A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de 
umiditate. 
 
 
6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE 
 
Ce conţine Alendronat HEXAL 
Substanţa activă este alendronat sodic trihidrat. Fiecare comprimat conţine 10 mg acid alendronic sub 
formă de alendronat sodic trihidrat. 
 
Celelalte componente sunt celuloză microcristalină, lactoză monohidrat, croscarmeloză sodică, stearat 
de magneziu. 
 
Cum arată Alendronat 10 mg şi conţinutul ambalajului 
Alendronat HEXAL este disponibil sub formă de comprimat de culoare albă până la aproape albă, în 
formă de capsulă, marcat cu "AN 10" pe o faţă şi cu "săgeată logo" pe cealaltă. 
 
Comprimatele sunt disponibile în ambalaje tip blister triplex (PVC/PE/PVDC/Al) conţinând 
14, 28, 56, 98, 112 şi 50 x 1 (unităţi de doză). 
Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate. 
 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi producătorul  
< [Vezi Anexa I – A se completa la nivel naţional]> 
 
Acest medicament este autorizat în Statele Membre ale EEA sub următoarele denumiri 
comerciale: 
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Suedia   Alendronat HEXAL 
Germania  Alendron-HEXAL 
Polonia  AlendroHEXAL 10 
Belgia  Alendronate Sandoz 
Danemarca Alendonicht 
Grecia  Forosa 
  
Acest prospect a fost aprobat ultima dată în {LL/AAAA}. 
< [A se completa la nivel naţional]> 


