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Саудалық атауы 
Бонвива 
 

 
Халықаралық патенттелмеген атауы 
Ибандрон қышқылы 
 

 
Дәрілік түрі 
Қабықпен қапталған таблеткалар 150 мг 
 

 
Құрамы  
Бір таблетканың құрамында 
белсенді зат - натрий ибандронаты моногидраты 168.75 мг (150.00 мг ибандрон 
қышқылына баламалы),  
қосымша заттар: лактоза моногидраты, микрокристалды целлюлоза,  повидон К 
25, кросповидон, стеарин қышқылы, кремнийдің коллоидты сусыз қостотығы, 
қабығының құрамы: үлбірлі қабыққа арналған қоспа (гипромеллоза, титанның 
қостотығы (Е171), тальк), макрогол 6000. 
 
Сипаттамасы  
Ақ немесе ақ түсті дерлік қабықпен қапталған, бір жағында «BNVA» деген және 
екінші жағында «150» деген таңбасы бар сопақша таблеткалар  
 
Фармакотерапиялық тобы 
Сүйектердің құрылымына және минералдануына ықпал ететін препараттар. 
Бисфосфонаттар. Ибандрон қышқылы 
АТХ коды М05ВА06 
 
Фармакологиялық қасиеттері 
Фармакокинетикасы 
Ибандрон қышқылы тиімділігінің қан плазмасындағы заттардың 
концентрацияларына тікелей тәуелділігі анықталған жоқ.  
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Ішке қабылдағаннан кейін ибандрон қышқылы асқазан-ішек жолының жоғарғы 
бөліктерінде тез сіңеді. Қан плазмасындағы концентрациясы дозаны 50 мг дейін 
арттырған кезде дозаға байланысты жоғарылайды, дозаны әрі қарай арттырған 
кезде едәуір көбірек жоғарылайды. Аш қарынға қабылдағаннан кейін 0,5-2 
сағаттан соң (медиана - 1 сағат) ең жоғары концентрациясына жетеді, толық 
биожетімділігі – 0,6 % құрайды.  
Ибандрон қышқылының сіңуі аспен немесе сусындармен (судан басқасы) бір 
мезгілде қабылдағанда бұзылады. Стандартты таңғы ас қабылдайтын 
пациенттерде ибандрон қышқылының биожетімділігін препаратты аш қарынға 
қабылдайтын осындай пациенттермен салыстырғанда 90 % төмендетеді. Ибандрон 
қышқылын тамақтанудан 60 минут бұрын қабылдаған кезде биожетімділігінің 
елеулі түрде төмендеуі байқалмайды. Ибандрон қышқылын қабылдағаннан кейін 
60 минутқа жеткізбей ас немесе сұйықтық қабылдау оның биожетімділігін және 
сүйектің минералды тығыздығының (СМТ) артып кетуін төмендетеді. 
Жүйелік қан ағысына түскеннен кейін ибандрон қышқылы сүйек тінімен тез 
байланысады немесе несеппен бірге шығарылады. Қан айналымындағы 
препараттың шамамен 40-50 %-ы сүйек тініне жақсы енеді және онда жиналады. 
Таралудың ақырғы көлемі – 90 л. Емдік in vitro концентрациялардағы қан 
плазмасының ақуыздарымен байланысуы шамамен 85 %-87 % құрайды, осылайша, 
плазма ақуыздарымен байланыстан ығыстыру салдарынан дәріаралық өзара 
әрекеттесу ықтималдылығы үлкен емес.  
Ибандрон қышқылының метаболизмі туралы деректер жоқ. 
Қан айналымындағы ибандрон қышқылының 40-50 %-ға жуығы сүйекке сіңу 
арқылы шығарылады, ал қалған бөлігі өзгермеген күйінде бүйрек арқылы 
шығарылады.Препараттың қанға түспеген бөлігі өзгермеген түрде нәжіспен 
шығарылады. 
Жартылай шығарылу кезеңі 10 сағаттан 72 сағатқа дейін өзгереді. Препараттың 
қандағы концентрациясы тез төмендейді және ішіп қабылдағаннан кейін 8 
сағаттан соң ең жоғарғы шаманың 10 %-ын құрайды.  
Ибандрон қышқылының жалпы клиренсі минутына 84-160 мл құрайды. Бүйрек 
клиренсі (дені сау әйелдің менопаузасы кезінде минутына 60 мл) жалпы 
клиренстің 50-60 % құрайды және креатинин клиренсіне байланысты болады. 
Жалпы және бүйректік клиренс арасындағы айырмашылық заттардың сүйек 
тініндегі қаншалықты қармалуын білдіреді.  
Пациенттердің айрықша тобындағы фармакокинетикасы 
Ибандрон қышқылының фармакокинетикасы жынысқа байланысты емес. 
Оңтүстік-еуропалық және азиат нәсілді кісілерде ибандрон қышқылының 
таралуында клиникалық тұрғыдан маңызды нәсіларалық айырмашылықтары 
білінген жоқ. Африкалық нәсілді пациенттер жөнінде деректер жеткіліксіз. 
Бүйрек функциясы бұзылған пациенттер 
Бүйрек функциясы бұзылған пациенттерде ибандрон қышқылының бүйректік 
клиренсі креатинин клиренсінен (КК) дозаға тәуелді өзгереді. Бүйрек 
функциясының бұзылу дәрежесі жеңіл немесе орташа (КК ≥ минутына 30 мл) 
болатын пациенттер үшін дозаны түзетудің қажеті жоқ. Бүйрек функциясының 
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бұзылу дәрежесі ауыр (КК < 30 мл/мин) пациенттерде, препаратты 10 мг дозада 21 
күн бойы ішке қабылдаған пациенттерде ибандрон қышқылының қан 
плазмасындағы концентрациясы бүйрек функциясы қалыпты (жалпы клиренсі 
минутына 129 мл) адамдардағыдан 2-3 есе жоғары болады. Бүйрек функциясының 
бұзылуы ауыр болған кезде ибандрон қышқылының жалпы клиренсі минутына 44 
мл дейін төмендейді. Алайда жүйелі концентрациясының жоғарылауы 
препараттың жағымдылығын нашарлатпайды.  
Бауыр функциясы бұзылған пациенттер 
Бауыр функциясы бұзылған пациенттерде ибандрон қышқылының 
фармакокинетикасы жөнінде деректер жоқ. Бауыр метаболизденбейтін ибандрон 
қышқылы клиренсінде елеулі рөл атқармайды, ол бүйрек арқылы және сүйек 
тінінде қармалып қалу жолымен шығарылады. Сондықтан бауыр функциясы 
бұзылған пациенттер үшін дозаны түзетудің қажеті жоқ. Емдік 
концентрациясында ибандрон қышқылы қан плазмасы ақуыздарымен әлсіз 
байланысатын болғандықтан (85 %), онда гипопротеинемия бауырдың ауыр 
сипатты ауруларында қанда бос заттардың концентрациясының клиникалық 
тұрғыдан елеулі түрде артуына әкеп соқтырмауы ықтимал. 
Егде жастағылар 
Зерттелген фармакокинетикалық параметрлер жас мөлшеріне байланысты емес. 
Егде жастағы пациенттерде бүйрек функциясының төмен болуы мүмкін екендігін 
ескерген жөн (жоғарыдағы тарауын қараңыз «Бүйрек функциясы бұзылған 
пациенттер»).  
Балалар 
Бонвива препаратын 18 жасқа толмаған адамдарға қолданылуы жөнінде деректер 
жоқ.  
Фармакодинамикасы 
Бонвива – құрамында азот бар, белсенділігі жоғары биофосфанат, 
остеокластардың белсенділігін, олардың санына ықпал етпей-ақ, спецификалық 
тежейді. Ибандрон қышқылының сүйек тініне спецификалық әсері оның 
гидроксиапатитке ұқсастығына негізделген, ол сүйек матрицасының минералды 
негізін құрайды. Ибандрон қышқылы сүйек тінінің резорбциясын төмендетеді, 
бірақ сүйектің қалыптасуына тікелей ықпал етпейді. Әйелдерде менопаузадан 
кейін ол сүйек тінінің деструкциясы жылдамдығы бала өрбіте алатын жастағы 
деңгейіне дейін төмендетеді, ол сүйек тіні салмағының артуының үдеуіне әкеп 
соғады. Бұл сүйек резорбциясының биохимиялық маркерлерінің деңгейінің қан 
плазмасында да, сонымен қатар несепте де төмендеуімен (деоксипиридинолиннің 
және І типті коллагеннің айқаспалы бекіген С- және N-телопептидтерінің), 
сүйектің минералды тығыздығының (СМТ) жоғарылауымен және сүйектің сыну 
жиілігінің төмендеуімен айғақталады.  
Белсенділігінің жоғарылығы және емдік диапазоны дозалау тәртібін бейімдеуге 
және препаратты салыстырмалы төмен дозада емсіз ұзақ уақыт 
интермиттерлейтіндей тағайындауға мүмкіндік береді. 
Сүйектердің минералды тығыздығы (СМТ) 
150 мг Бонвива препаратын жыл бойы айына 1 рет қабылдау бел 
омыртқаларының, ортан жіліктің, ортан жілік мойнының және ұршығының 
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орташа СМТ-ын, тиісінше, 4,9 %, 3,1 %, 2,2 % және 4,6 %-ға арттырады. 
Менопаузаның ұзақтығына және сүйек салмағының бастапқы жоғалу дәрежесіне 
қарамай-ақ, Бонвива препаратын қолдану плацебоға қарағанда, СМТ-ын өте айқын 
жоғарылауына әкеп соғады. Жыл бойы бел омыртқаларының және ортан жілік 
СМТ-ның артуы пациенттердің 83,9 %-да байқалды.  
Сүйек резорбциясының биохимиялық маркерлері 
С-соңғы пептидінің сарысулық концентрациясының клиникалық тұрғыдан 
төмендеуі 3, 6 және 12 ай емдегеннен кейін байқалды. 150 мг Бонвива 
препаратымен емдегеннен кейін бір жылдан соң төмендеуі 76 % құрайды. Мұндай 
кезде бастапқы мәнмен салыстырғанда 50 %-дан аса төмендеуі 150 мг дозадағы 
Бонвива препаратын 28-ші күні 1 рет қабылдаған пациенттердің 83,5 %-да білінді.  
 
Қолданылуы 

− сүйектердің сынуына жол бермеу мақсатында менопаузадан кейінгі 
остеопорозды емдеуде 

 
Қолдану тәсілі және дозалары 
Ішке, 150 мг (1 таблетка) айына бір рет (мүмкіндігінше әр айдың белгілі бір 
күнінде) сол күні алғашқы ас, сұйықтықты (судан басқа) немесе басқа дәрілік 
заттар мен тағамдық қоспаларды қабылдаудан 60 минут бұрын. Таблеткаларды 
отырып немесе тұрып, таза бір стакан (180-240 мл) сумен ішіп, тұтастай жұтқан 
жөн және препаратты қабылдағаннан кейін 60 минут бойы жатпау керек. 
Таблетканы, асқазан-ішек жолының жоғарғы бөліктері ойық жаралануы мүмкін 
болғандықтан, шайнауға немесе соруға болмайды. Құрамында кальций мөлшері 
жоғары минералды сумен ішуге болмайды.  
Жоспарлы қабылдауды жіберіп алған жағдайда, егер жоспарлы келесі қабылдауға 
дейін 7 күннен артық болса, 150 мг Бонвива препаратының бір таблеткасын 
қабылдаған жөн, әрі қарай Бонвива препаратын белгіленген кестеге сай айына 1 
рет қабылдау керек. Егер келесі қабылдауға дейін 7 күннен кем болса, жоспар 
бойынша келесі қабылдауға дейін күту қажет және әрі қарай белгіленген кестеге 
сәйкес жалғастыру керек. Аптасына Бонвива препаратын 1 таблеткадан артық 
қабылдауға болмайды.  
Пациенттердің ерекше топтарына дозалау 
Бүйрек функциясының бұзылуы 
Бүйрек функциясының бұзылу дәрежесі әлсіз және орташа (креатинин клиренсі 
минутына 30 мл) болған кезде дозаны түзету қажет емес. Креатинин клиренсі 
минутына < 30 мл болған кезде препаратты қолдану жөніндегі шешім нақты 
емделуші үшін қаупі-пайдасының қатынасының әр адамға жекелей берілген 
бағасына негізделуі тиіс.  
Егде жастағылар 
Дозаны түзету қажет емес.  
Балалар. 18 жасқа толмаған адамдардағы қауіпсіздігі және тиімділігі анықталған 
жоқ. 
Бауыр функциясының бұзылуы 
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Бауыр функциясы бұзылған кезде дозаны түзетудің қажеті жоқ. 
 
Жағымсыз әсерлері  
Ең күрделі жағымсыз реакциялар анафилаксиялық реакция/шок, жамбас сүйегінің 
атипиялық сынуы, жақсүйек некрозы, асқазан-ішек тітіркенуі, көру органдарының 
қабынуы. 
Препаратты қабылдағандағы ең жиі жағымсыз реакциялар артралгия және әдетте 
Бонвива препаратының алғашқы дозасын қабылдағаннан кейін байқалған тұмауға 
ұқсас синдром болып табылады, әлсіз немесе орташа қарқындылық деңгейімен, 
аздаған ұзақтықпен сипатталған және емдеусіз шешілді. 
1 - кестеде препаратқа қатысты жағымсыз реакциялардың шолуы ұсынылған. 
Ибандрон қышқылын қолдануды бағалау (күнделікті 2,5 мг қабылдағанда) төрт 
плацебо-бақыланатын клиникалық зерттеулерде жүргізілді (N=1251). Осы 
зерттеулерге қатысқан пациенттердің көпшілігі бұрын 3 жылға созылған MF4411 
негізгі зерттеуіне қатысқан.  
2-жылдық BM16549 зерттеуде остеопороздан зардап шегетін постменопаузадағы 
әйелдердің қатысуы кезінде Бонвива препаратын айына бір рет 150 мг дозада 
қабылдаудың жалпы қауіпсіздік профилі мұндайлармен Бонвива 
препаратын күнделікті 2,5 мг дозадан қабылдау кезінде ұқсас болды. Жағымсыз 
реакциялар анықталған пациенттердің жалпы үлесі Бонвива препаратын айына бір 
рет 150 мг дозада қабылдаудың тиісінше бір және 2 жылдан кейін 22,7 % және 25,0 
% құрады. Көптеген жағдайларда жағымсыз реакциялар препаратты тоқтатуға 
әкелмеді. Жағымсыз реакциялар Нормативтік-құқықтық қызметтің медициналық 
сөздігі (MedDRA) бойынша ағзалар жүйелерінің кластарына және жиілік 
санаттарына сәйкес тізілген.  
Жиілік санаттары келесі жіктеуді пайдалану арқылы анықталған: өте жиі (> 1/10), 
жиі (≥ 1/100 < 1/10 дейін), жиі емес (≥ 1/1000 < 1/100 дейін), сирек (≥ 1/10000 < 
1/1000 дейін), өте сирек (< 1/10000), белгісіз (қолда бар деректер негізінде 
есептелмеуі мүмкін). Әрбір жиілік тобы шегінде жағымсыз реакциялар олардың 
ауырлығының төмендеуі тәртібімен ұсынылған.  
 
1-кесте: III фазадағы және постмаркетингтік кезеңдегі BM16549 және MF 4411 
клиникалық зерттеулерінде Бонвива препаратын айын бір рет 150 мг дозада қолдану 
немесе ибандрон қышқылын күнделікті 2,5 мг дозадан қабылдау кезінде 
постменопаузадағы әйелдерде анықталған жағымсыз реакциялар  
 

Жүйе-ағзалық 
класс 

Өте жиі Жиі  Сирек  Өте сирек 

Иммундық жүйе 
тарапынан 
болатын 
бұзылыстар 

 Демікпенің 
қайталануы 

Аса жоғары сезімталдық 
реакциялары 

Анафилаксиялық 
реакция/шок*† 

Жүйке жүйесі 
тарапынан 
болатын 
бұзылыстар  

Бас ауыруы Бас айналуы   
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Көру ағзалары 
тарапынан 
болатын 
бұзылыстар 

  Көздің қабыну аурулары 
*† 

 

Асқазан-ішек 
жолының 
бұзылыстары* 

Эзофагит, гастрит, 
гастроэзофагеальді 
Рефлюксті ауру, 
диспепсия, 
диарея, іш ауыруы, 
жүрек айнуы 

Эзофагит, оған 
қоса өңеш 
каналының 
жаралануы 
немесе тарылуы 
және дисфагия, 
құсу, метеоризм 

Дуоденит  

Тері және тері 
асты шелмай 
тарапынан 
болатын 
реакциялар  

Бөртпе   Ангионевроздық ісіну, 
беттің ісінуі, есекжем 

Стивенс- Джонсон 
синдромы †, 
полиморфты 
эритема †, 
буллездік дерматит 
† 

Сүйек-
бұлшықет 
жүйесі және 
дәнекер тіні 
тарапынан 
болатын 
реакциялар 

Артралгия, миалгия, 
сүйек-бұлшықет 
ауруы, бұлшықет 
түйілуі, қаңқа-
бұлшықет сіресуі 

Арқаның ауыруы Ортан жілік сүйегінің 
атипиялық 
Ұршық астылық және 
диафизарлық 
сынуы† 

Жақсүйек 
остеонекрозы *† 
сыртқы есту жолы 
остеонекрозы 
(жағымсыз 
реакция 
бисфосфонаттар 
класына тән) † 

Тұтастай 
организм 
тарапынан 
болатын және 
енгізу орнындағ 
ы реакциялар 

Тұмауға ұқсас 
синдром* 

Әлсіздік    

* толығырақ ақпаратты төменде қараңыз 
† постмаркетингтік қадағалау барысында анықталған 
 

 
Жеке жағымсыз реакцияларды сипаттау 
Асқазан-ішек жолы тарапынан болатын жағымсыз реакциялар  
Анамнезде АІЖ аурулары бар, оның ішінде жақын арадағы қан кетуі болмаған 
және ауруханаға жатпаған ойықжаралы ауруы бар пациенттер, сондай-ақ 
диспепсия немесе рефлюкспен, өз ауруына байланысты дәрілік препараттар 
қабылдайтын пациенттер айына 1 таблетка дозалау режимімен тиімділігін 
зерттеуге қосылған. Бұл пациенттерде күнделікті 2,5 мг доза қабылдау кезіндегі 
жиілік көрсеткіштерімен салыстырғанда айына бір  рет  150 мг дозада АІЖ 
үстіңгі бөліктерінде асқыну жағдайлары жиілігінің көрсеткіштерінде ешқандай 
айырмашылық байқалмады. 
Тұмауға ұқсас синдром 
Тұмауға ұқсас синдромға жедел фазалы реакциялар немесе миалгия, артралгия, 
қызба, қалтырау, шаршағыштық, жүрек айнуы, тәбет болмауы немесе сүйектің 
ауыруы сияқты симптомдар кіруі мүмкін. 
Жақсүйек остеонекрозы 
Жақсүйек остеонекрозының даму жағдайлары, негізінен сүйек резорбциясын 
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тежейтін препараттармен (мысалы, бисфосфонаттармен) ем қабылдаған 
онкологиялық пациенттерде хабарланған. Постмаркетинг кезеңінде ибандрон 
қышқылын қолданғанда жақсүйек остеонекрозының даму жағдайлары туралы 
хабарланған. 
Көздің қабыну аурулары 
Ибандрон қышқылымен емдеу барысында эписклерит, склерит және увеит сияқты 
көздің қабыну аурулары туралы хабарланды. Кейбір жағдайларда сауығу ибандрон 
қышқылын қолдануды тоқтатқаннан кейін ғана басталды.  
Анафилаксиялық реакциялар/шок 
Вена ішіне енгізуге арналған ибандрон қышқылымен емдеу кезінде 
анафилаксиялық  реакциялар/шок жағдайы,  оның ішінде өліммен аяқталу 
тіркелген. 
 
Қолдануға болмайтын жағдайлар 

- ибандрон қышқылына немесе препараттың басқа компоненттеріне жоғары 
сезімталдық, гипокальциемия 

- тағам пассажы бұзылған өңеш ауруы (өңеш стриктурасы, кардия 
ахалазиясында) 

- жүктілік және лактация кезеңі 
- таблетканы қабылдағаннан кейін 60 минут бойы отыруға немесе тік тұруға 

пациенттің мүмкіндігі болмағанда  
Сақтықпен 

- бүйрек функциясының бұзылуы ауыр болғанда (креатинин клиренсі 
минутына < 30 мл). 

 
Дәрілермен өзара әрекеттесуі 
Тамақ болғанда ибандрон қышқылының биожетімділігі төмендейді. Құрамында 
кальций бар өнімдер, оның ішінде сүт және басқа да поливалентті катиондар 
(мысалы, алюминий, магний, темір) препараттың сіңуін бұзуы мүмкін. Сондықтан 
препаратты аш қарынға (кемінде 6-сағаттық түнгі ашығудан соң) қабылдау және 
Бонвива препаратын пероральді қабылдаудан кейін 1 сағат бойы тамақтанудан бас 
тарту ұсынылады.  
Басқа дәрілік препараттармен метаболизмдік өзара әрекеттесу ықтималдылығы аз, 
өйткені ибандрон қышқылы Р450 цитохромы жүйесінің негізгі изоферменттерінің 
тежегіші болып табылмайды. Ибандрон қышқылы бүйрек арқылы ғана 
шығарылады және қандай да бір биотрансформацияға ұшырамайды.  
Құрамында кальций, антацидтер бар тағамдық қоспалар және құрамында 
поливалентті катиондар бар дәрілік заттар 
Құрамында кальций, антацидтер бар тағамдық қоспалар және құрамында 
поливалентті катиондар (мысалы, алюминий, магний, темір) бар кейбір дәрілік 
заттар препараттың сіңуін бұзуы мүмкін. Сондықтан басқа дәрілік препараттарды 
Бонвива препаратты қабылдауға дейін кемінде 6-сағат бұрын және қабылдаудан 1 
сағат кейін қабылдау ұсынылмайды. 
Ацетилсалицил қышқылы және қабынуға қарсы стероидты емес препараттар 
(ҚҚСП)  
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ҚҚСП асқазан-ішек жолы шырышының тітіркенуі туындатуы мүмкін. ҚҚСП 
Бонвива препаратымен бір уақытта қолданғанда аса сақтық таныту керек. 
Н2-блокаторлар немесе протонды помпа тежегіштері  
1500 пациенттің қатысуымен болған BM 16549 зерттеуінде ибандрон қышқылын 
дозалау режимінің (күнделікті және айына бір рет) салыстырылуы жүргізілді; 
сыналатындардың 14 %-ы да Н2-гистаминді рецептор блокаторларын немесе 
протонды сорғы тежегіштерін қабылдаған. АІЖ үстіңгі бөліктері тарапынан 
болатын жағымсыз құбылыстар жиілігі түрлі дозалау режимдерінде (Бонвива 
айын 1 рет 150 мг және күнделікті 2.5 мг) бірдей болған. 
Дені сау ерікті-еркектер мен постменопаузадағы пациенттерде ранитидинді вена 
ішіне енгізу ибандрон қышқылының биожетімділігін 20 % ұлғайтты. Бұған 
қарамастан, Н2-гистаминді рецептор блокаторларымен немесе асқазандағы рН 
арттыратын басқа да препараттармен бір уақытта қолдану кезінде ибандрон 
қышқылының дозасын түзету талап етілмейді. 
 
Айрықша нұсқаулар 
Бонвива препаратын қолдануды бастағанға дейін гипокальциемияны және сүйек 
тіні метаболизмінің және электролиттік теңгерімнің басқа бұзылуларын түзеткен 
жөн. Пациенттер кальций мен Д дәруменін жеткілікті мөлшерде қолданғаны жөн. 
Ішілетін бисфосфонаттарды қолдану жұтынудың бұзылуымен, эзофагитпен және 
өңеш пен асқазанда ойық жараның пайда болуымен жиі қабаттасады, сондықтан 
препаратты қабылдау жөніндегі нұсқаулықты орындауға (қабылдағаннан кейін 60 
минут бойы отыру немесе тұру) ерекше назар аудару қажет.  
Емдеуші дәрігер пациентте өңештің зақымдану симптомдарын зерттеуі тиіс. Өз 
кезегінде, пациент жұтынған кезде ауыру, жұтынудың бұзылуы, төс артының 
ауыруы, қыжыл пайда болған немесе күшейген кезде Бонвива қабылдауды тоқтату 
және дәрігерге қаралуы тиіс.  
Бонвиваның алғашқы дозасын вена ішіне енгізген кезде дамуы мүмкін жеңіл 
немесе орташа дәрежелі, тұмауға ұқсас өткінші синдром әдетте ұзаққа 
созылмайды және емделу кезінде медициналық араласымды қажет етпей-ақ, 
жоғалады. Асқазан-ішек жолы (АІЖ) ауруларына шалдыққан (қан кетпейтін 
пептикалық ойық жараны және госпитализацияны, диспепсияны немесе рефлюкс-
ауыруды қосқанда) пациенттерде АІЖ жоғарғы бөліктері тарапынан жағымсыз 
реакциялар жиілігі жоғарылаған жоқ.  
Постмаркетинг кезеңінде Бонвива препаратын қабылдаған пациенттерде жақсүйек 
остеонекрозы дамуының өте сирек жағдайлары туралы хабарланған.  
Ауыз қуысы жұмсақ тіндерінің жазылмаған ашық зақымданулары болғанда 
емдеуді немесе жаңа емдеу курсын бастауды кейінге қалдыра тұрған жөн.  
Бонвива препаратымен ем басталғанға дейін ауыз қуысын тексеру және 
профилактикалық стоматологиялық іс-шаралар жүргізу ұсынылады, емдеуге 
қатысты шешімді қауіп/пайда арақатынасын бағалаудан кейінгі қатар жүретін 
қауіп факторлары бар әр пациент үшін жекелей қабылдау керек. 
Жақсүйек остеонекрозы дамуының қауіп факторлары: 

- препараттың сүйек резорбциясын тежеу мүмкіндігі (күшті әсер ететін 
препараттарды қолданғандағы барынша жоғары қауіп), қолдану тәсілі 
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(парентеральді қолдану кезіндегі барынша жоғары қауіп) және сүйек 
резорбциясына ықпал ететін препараттардың кумулятивті дозасы  

- обыр, қатар жүретін жай-күйлер (анемия, коагулопатия, инфекциялар), 
темекі шегу 

- қатар жүретін ем: кортикостероидтар, химиотерапия, ангиогенез 
тежегіштері, бас және мойын аймағын сәулемен емдеу  

- ауыз қуысы гигиенасының нашар болуы, периодонт аурулары, нашар 
қиюластырылған протездер, анамнездегі тіс аурулары, ауыз қуысындағы 
инвазивті емшаралар (тісті жұлу). 

Емдеу кезінде пациенттерге ауыз қуысының гигиенасын тиісінше ұстану, 
стоматолог тексеруінен ұдайы өтіп тұру және тістің қозғалғыштығы, ауыру немесе 
ісіну немесе жазылмайтын жаралар немесе бөлінулер туралы дереу хабарлау 
қажеттігін ұсынған жөн. Инвазивті стоматологиялық емшараларды емдеу кезінде, 
емдеуге дейін/ одан кейін таяуда аулақ болып, мұндай емшараларды мұқият 
бағалаудан кейін ғана жүргізу керек. 
Жақсүйек остеонекрозының даму қаупі бар пациенттер үшін стоматологпен 
немесе осындай пациенттерді жүргізу тәжірибесі бар жақсүйек хирургымен тығыз 
өзара әрекеттестік кезінде қауіпті басқару жоспарын әзірлеген жөн. Симптомдар 
қайтқанға және қауіп факторлары жойылғанға дейін Бонвива препаратымен емді 
уақытша тоқтату қажетттігін қарастырған жөн. 
Ортан жіліктің атипиялық ұршықастылық және диафизарлық сынулары, бірінші 
кезекте остеопорозға байланысты ұзақ емделіп жатқан пациенттерде 
бисфосфонаттарды қабылдау аясында белгіленген. Көлденең және қысқа қиғаш 
сынулары кіші ұршықтан айдаршық үстіне дейін ортан жілік сүйегінің ұзақтығы 
бойымен туындауы мүмкін. Атипиялық сынудың туындауы аяқ астынан немесе 
кіші жарақаттар нәтижесінде болады. Ортан жілік сынуы туындағанға дейін апта 
немесе айлар бұрын кейбір пациенттердің ортан жілік немесе стрестік сынудың 
рентгенологиялық белгілерімен жиі қатар жүретін шап аймағы ауырады. 
Атипиялық сынулар көбінесе екіжақты болып келетіндігі себебінен ортан жілік 
сүйегінің диафизарлық сынуы бар пациентерде екінші ортан жіліктің жағдайын 
бақылау қажет. Атипиялық сынулардың нашар жазылуы белгіленген. Атипиялық 
сыну бар екендігіне күдік болғанда және тексеру нәтижелерін алғанға дейін әрбір 
нақты жағдайда пайда/қауіп арақатынасын бағалауға сүйене отырып 
бисфосфонаттармен емделуді тоқтату туралы мәселені қарастыру керек. 
Бисфосфонаттармен емдеу уақытында ортан жіліктің немесе шап аймағының кез 
келген ауыруы туралы хабарлау қажеттілігі жөнінде пациенттерге хабарлап отыру 
керек. Аталған симптомдар болған жағдайда ортан жіліктің толық емес сынуын 
анықтау үшін тексеріс жүргізу қажет. 
Бүйрек жеткіліксіздігі  
Клиникалық қолдану деректерінің жеткіліксіздігіне байланысты препарат 
қабылдау креатинин клиренсі 30 мл/мин төмен пациенттерде ұсынылмайды. 
Галактоза жақпаушылығы 
Осы дәрілік заттың құрамында лактоза бар. Галактоза жақпаушылығы, лактаза 
жеткіліксіздігі бойынша сирек тұқым қуалайтын проблемлары немесе глюкоза 
және галактоза мальабсорбциясы синдромы бар пациенттерге препарат қабылдау 
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керек емес.  
Дәрілік заттың көлік құралдарын және қауіптілігі зор механизмдерді басқару 
қабілетіне әсер ету ерекшеліктері 
Бонвива препаратының автомобильді басқару немесе қауіпті механизмдермен 
жұмыс жасау қабілетіне ықпалы жөнінде деректер жоқ. 
 
Артық дозалануы 
Болуы мүмкін симптомдар: диспепсия, қыжыл, эзофагит, гастрит, ойықжара, 
гипокальциемия 
Емі: арнайы ақпарат жоқ. Бонвива препаратын байланыстыру үшін сүт пен 
антацидтерді қолданады. Өңештің тітіркену қаупі болғандықтан, пациентті 
құстырмаған жөн және тұрған күйінде қалдыру қажет.  
 
Шығарылу түрі және қаптамасы 
1 таблеткадан поливинилхлоридті және поливинилдихлоридті үлбірден жасалған 
пішінді ұяшықты қаптамаға салынған. 1 пішінді ұяшықты қаптамадан 
медициналық қолдану жөніндегі мелекеттік және орыс тілдерінде нұсқаулықпен 
бірге картон қорапқа салынған.  
 
Сақтау шарттары 
30 °С-ден аспайтын температурада сақтау керек. 
Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек! 
 
Сақтау мерзімі 
5 жыл 
Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды. 
 
Дәріханалардан босатылу шарттары 
Рецепт арқылы 
 
Өндіруші  
Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд, Базель, Швейцария 
F. Hoffmann-La Roche Ltd, Grenzacherstrasse 124, Basel 4070 Switzerland 
 
Тіркеу куәлігінің иесі 
Ф. Хоффманн Ля Рош Лтд., Швейцария 
 
Қаптаушы  
Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд., Кайзераугст, Швейцария 
 
Қазақстан Республикасы аумағында тұтынушылардан дәрілік заттың 
сапасына қатысты шағымдар (ұсыныстар) қабылдайтын және дәрілік 
заттың тіркеуден кейінгі қауіпсіздігін қадағалауға жауапты ұйымның 
мекенжайы 
«Рош Казахстан» ЖШС 
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A26A3D8, Алматы қ. Медеу ауданы,  
Луганский к-сі, 137-үй, «Керуен» БО 
Тел: +7 (727) 321 24 24 
e-mail: kz.safety@roche.com, kz.quality@roche.com 
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