
Package leaflet: Information for the patient

Bonafor 150 mg Film-coated tablets
Ibandronic acid 

Read all of this leaflet carefully before you start taking this medicine because it contains important information for you.
- Keep this leaflet. You may need to read it again. 
- If you have any further questions, ask your doctor or pharmacist.
- This medicine has been prescribed for you only. Do not pass it on to others. It may harm them, even if their signs of illness are the same as yours.
- If you get any side effects, talk to your doctor or pharmacist. This includes any possible side effects not listed in this leaflet.

What is in this leaflet
1. What Bonafor is and what it is used for 
2. What you need to know before you take Bonafor
3. How to take Bonafor
4. Possible side effects 
5. How to store Bonafor
6. Contents of the pack and other information

1. What Bonafor is and what it is used for
Bonafor belongs to a group of medicines called bisphosphonates. It contains the active substance ibandronic acid. Bonafor may reverse 
bone loss by stopping more loss of bone and increasing bone mass in most women who take it, even though they won’t be able to see or feel 
a difference. Bonafor may help lower the chances of breaking bones (fractures). This reduction in fractures was shown for the spine but not 
for the hip.
Bonafor is prescribed to you to treat postmenopausal osteoporosis because you have an increased risk of fractures. Osteoporosis is a 
thinning and weakening of the bones, which is common in women after the menopause. At the menopause, a woman’s ovaries stop 
producing the female hormone, oestrogen, which helps to keep her skeleton healthy.

The earlier a woman reaches the menopause, the greater her risk of fractures in osteoporosis.
Other things that can increase the risk of fractures include:
   • Not enough calcium and vitamin D in the diet.
   • Smoking, or drinking too much alcohol.
   • Not enough walking or other weight-bearing exercise.
   • A family history of osteoporosis.

A healthy lifestyle will also help you to get the most benefit from your treatment. This includes:
   • Eating a balanced diet rich in calcium and vitamin D.
   • Walking or any other weight-bearing exercise.
   • Not smoking; and not drinking too much alcohol.

2. What you need to know before you take Bonafor
Do not take Bonafor
   • If you are allergic to ibandronic acid, or any of the other ingredients of this medicine listed in section 6.
   • If you have certain problems with your gullet/food pipe (oesophagus) such as narrowing or difficulty swallowing.
   • If you can’t stand or sit upright for at least one hour (60 minutes) at a time.
   • If you have, or had in the past low blood calcium. Please consult your doctor.

Warnings and precautions  
A side effect called osteonecrosis of the jaw (ONJ) (bone damage in the jaw) has been reported very rarely in the post marketing setting in 
patients receiving ibandronic acid for osteoporosis. ONJ can also occur after stopping treatment.
It is important to try and prevent ONJ developing as it is a painful condition that can be difficult to treat. In order to reduce the risk of 
developing osteonecrosis of the jaw, there are some precautions you should take.

Before receiving treatment, tell your doctor if:
   • You have any problems with your mouth or teeth such as poor dental health, gum disease, or a planned tooth extraction.
   • You don’t receive routine dental care or have not had a dental check up for a long time.
   • You are a smoker (as this may increase the risk of dental problems).
   • You have previously been treated with a bisphosphonate (used to treat or prevent bone disorders).
   • You are taking medicines called corticosteroids (such as prednisolone or dexamethasone).
   • You have cancer.
Your doctor may ask you to undergo a dental examination before starting treatment with Bonafor.

While being treated, you should maintain good oral hygiene (including regular teeth brushing) and receive routine dental check-ups. If you 
wear dentures you should make sure these fit properly. If you are under dental treatment or will undergo dental surgery (e.g. tooth 
extractions), inform your doctor about your dental treatment and tell your dentist that you are being treated with Bonafor.

Contact your doctor and dentist immediately if you experience any problems with your mouth or teeth such as loose teeth, pain or swelling, 
or non-healing of sores or discharge, as these could be signs of osteonecrosis of the jaw.

Some people need to be especially careful while they’re taking Bonafor. Talk to your doctor before taking Bonafor:
   • If you have any disturbances of mineral metabolism (such as vitamin D deficiency).
   • If your kidneys are not functioning normally.
   • If you have any swallowing or digestive problems.

Irritation, inflammation or ulceration of the gullet/food pipe (oesophagus) often with symptoms of severe pain in the chest, severe pain after 
swallowing food and/or drink, severe nausea, or vomiting may occur, especially if you do not drink a full glass of water and/or if you lie down 
within an hour of taking Bonafor. If you develop these symptoms, stop taking Bonafor and tell your doctor straight away (see section 3).

Children and adolescents
Do not give Bonafor to children or adolescents below 18 years.

Other medicines and Bonafor
Tell your doctor or pharmacist if you are taking, have recently taken or might take any other medicines. Especially:
   • Supplements containing calcium, magnesium, iron or aluminium, as they could possibly influence the effects of Bonafor.
   • Acetylsalicylic acid and other non-steroidal anti-inflammatory medicines (NSAIDs) (including ibuprofen, diclofenac sodium and   
     naproxen) may irritate the stomach and intestine. Bonafor may also do so. So be especially careful if you take painkillers or 
     anti-inflammatories while you’re taking Bonafor.
After swallowing your monthly Bonafor tablet, wait for 1 hour before taking any other medication, including indigestion tablets, calcium 
supplements, or vitamins.

Bonafor with food and drink 
Do not take Bonafor with food. Bonafor is less effective if it’s taken with food.
You can drink water but no other drinks
After you have taken Bonafor, please wait for 1 hour before you can have your first food and further drinks. (see 3. How to take Bonafor).

Pregnancy and breast-feeding 
Bonafor is for use only by postmenopausal women and must not be taken by women who could still have a baby.
Do not take Bonafor if you are pregnant or breast-feeding.
Ask your doctor or pharmacist for advice before taking this medicine.

Driving and using machines 
You can drive and use machines as it’s expected that Bonafor has no or negligible effect on your ability to drive and use machines.

3. How to take Bonafor
Always take this medicine exactly as your doctor has told you. Check with your doctor or pharmacist if you are not sure.

The usual dose of Bonafor is one tablet once a month.
Taking your monthly tablet
It’s important to follow these instructions carefully. They are designed to help your Bonafor tablet reach your stomach quickly, so it’s less 
likely to cause irritation.

• Take one Bonafor 150 mg tablet once a month.
• Choose one day of the month that will be easy to remember. You can choose either the same date (such as the 1st of each month) or the 
same day (such as the first Sunday of each month) to take your Bonafor tablet. Choose the date that best fits your routine.
• Take your Bonafor tablet at least 6 hours after you last had anything to eat or drink except water.
• Take your Bonafor tablet
   • After you first get up for the day, and
   • Before you have anything to eat or drink (on an empty stomach)

• Swallow your tablet with a full glass of water (at least 180 ml).

Do not take your tablet with water with a high concentration of calcium, fruit juice or any other drinks. If there is a concern regarding 
potentially high levels of calcium in the tap water (hard water), it is advised to use bottled water with a low mineral content.

• Swallow your tablet whole, do not chew it, crush it or let it dissolve in your mouth.
• For the next hour (60 minutes) after you’ve taken your tablet
• Do not lie down; if you do not stay upright (standing or sitting), some of the medicine could leak back into your oesophagus

• Do not eat anything

  • Do not drink anything (except water if you need it)
  • Do not take any other medicines

• After you’ve waited for an hour, you can have your first food and drink of the day. Once you’ve eaten, it’s OK to lie down if you wish, and to 
  take any other medication you need.

Continuing to take Bonafor
It’s important to keep taking Bonafor every month, as long as your doctor prescribes it for you. After 5 years of using Bonafor, please consult 
with your doctor whether you should continue to take Bonafor.

If you take more Bonafor than you should
If you’ve taken more than one tablet by mistake, drink a full glass of milk and talk to your doctor straight away.

Do not make yourself vomit, and do not lie down — this could cause Bonafor to irritate your oesophagus.

If you forget to take Bonafor
• If you forget to take your tablet on the morning of your chosen day, do not take a tablet later in the day.
  Instead, consult your calendar and find out when your next scheduled dose is.
• If you forgot to take your tablet on your chosen day and your next scheduled dose is only 1 to 7 days away…
  Never take two Bonafor tablets within the same week. You should wait until the next scheduled dose is due and take it as normal; then, 
  continue taking one tablet once a month on the scheduled days you’ve marked on your calendar.
• If you forgot to take your tablet on your chosen day and your next scheduled dose is more than 7 days away…
  You should take one tablet the next morning after the day you remember; then, continue taking one tablet once a month on the scheduled 
  days you’ve marked on your calendar.

4. Possible side effects
Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets them.
Talk to a doctor straight away if you notice any of the following serious side effects - you may need urgent medical treatment:

Uncommon (may affect up to 1 in 100 people): 
severe pain in the chest, severe pain after swallowing food or drink, severe nausea, or vomiting, difficulty in swallowing. You may have a 
severe inflammation of your gullet/food pipe, possibly with sores or constriction of the gullet/food pipe

Rare (may affect up to 1 in 1000 people): 
• Itching, swelling of your face, lips, tongue and throat, with difficulty breathing.
• Persistent eye pain and inflammation.
• New pain, weakness or discomfort in your thigh, hip or groin. You may have early signs of a possible unusual fracture of the thigh bone.

Very rare (may affect up to 1 in 10,000 people): 
• Pain or sore in your mouth or jaw. You may have early signs of severe jaw problems (necrosis (dead bone tissue) in the jaw bone).
• Talk to your doctor if you have ear pain, discharge from the ear, and/or an ear infection. These could be signs of bone damage in the ear.
• Serious, potentially life-threatening allergic reaction.
• Severe adverse skin reactions.

Other possible side effects

Common (may affect up to 1 in 10 people): 
• Headache.
• Heartburn, discomfort in swallowing, stomach or tummy pain (may be due to an inflammation of the stomach), indigestion, nausea, having 
  diarrhoea (loose bowels).
• Muscle cramps, stiffness of your joints and limbs.
• Flu-like symptoms, including fever, shaking and shivering, feeling of discomfort, bone pain and aching muscles and joints. Talk to a doctor 
  if any effects become troublesome or last more than a couple of days.
• Rash.

Uncommon (may affect up to 1 in 100 people): 
• Dizziness.
• Flatulence (farting, feeling bloated).
• Back pain.
• Feeling tired and exhausted.
• Asthma attacks.

Rare (may affect up to 1 in 1000 people): 
• Inflammation of the duodenum (first section of the bowel) causing stomach pain.
• Hives.

Reporting of side effects
If you get any side effects,talk to your doctor or pharmacist.This includes any possible side effects not listed in this leaflet.
By reporting side effects you can help provide more information on the safety of this medicine.

5. How to store Bonafor
- Keep this medicine out of the sight and reach of children.
- Do not use this medicine after the expiry date which is stated on the blister and the outer packaging. The expiry date refers to the last day 
  of that month.
- Do not store above 30ºC. Keep away from humidity.
- Do not use this medicine if you notice visible signs of deterioration.
- Do not throw away any medicines via wastewater. Ask your pharmacist how to throw away medicines you no longer use. These measures 
  will help protect the environment.

6. Contents of the pack and other information
What Bonafor contains
The active substance is ibandronic acid.

One tablet contains 150 mg of ibandronic acid (as sodium monohydrate).
The other ingredients are pregelatinized starch, microcrystalline cellulose, croscarmellose sodium, colloidal silica anhydrous, sodium 
stearyl fumarate, hypromellose, polyethylene glycol and titanium dioxide.

What Bonafor looks like and contents of the pack 
Bonafor tablets are white oval film-coated tablets.
Bonafor tablets are supplied in box containing 1 tablet. 

Marketing Authorisation Holder and Manufacturer
Pharmaline s.a.l. ‒ Lebanon
P.O. Box 90201 Jdeidet-El-Metn, Lebanon  
Contact us: pharmaline@maliagroup.com
Website: www.pharmaline.com.lb

Reg. Nº. for Bonafor 150 mg in Lebanon: ����/�

This is a medicament:
- A medicament is a product which affects your health, and its consumption contrary to instructions is dangerous for you.
- Follow strictly the doctor’s prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medicament.
- The doctor and the pharmacist are experts in medicine, its benefits and risks.
- Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you.
- Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.

Council of Arab Health Ministers
Union of Arab PharmacistsThe leaflet was last revised in November 2021.

PLANNING WHEN TO TAKE BONAFOR
The dose of Bonafor is one tablet once a month. Choose one day of the month that will be easy to remember:
• Either the same date (such as the 1st of each month).
• Or the same day (such as the first Sunday of each month).
• It’s important to keep taking Bonafor every month.
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نشرة الدواء: معلومات للمريض

بونافور 150 ملغ أقراص ملبسة بالفيلم
حمض إباندرونيك

إقرأ هذه النشرة كاملة بعناية قبل البدء بتناول هذا الدواء نها تحتوي على معلومات مهمة. 
- إحتفظ بهذه النشرة فقد تحتاج إلى قراءتها مرة أخرى.

- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، ينبغي عليك طرحها على الطبيب أو الصيدلي.
- هذا الدواء قد تم وصفه لك فال تصفه لآلخرين، فإنه قد يلحق الضرر بهم حتى لو كان لديهم نفس ا�عراض التي تعاني منها.

- إذا عانيت من أي آثار جانبية ، استشر الطبيب أو الصيدلي. هذا يشمل أي آثار جانبية محتملة غير مدرجة في هذه النشرة.

في هذه النشرة
١. ما هو بونافور وماهي دواعي استعماله

٢.  ما عليك معرفته قبل تناول بونافور
٣. كيفية تناول بونافور

٤. ا±ثار الجانبية المحتملة
٥. كيفية حفظ بونافور

٦. محتويات العلبة ومعلومات إضافية

١. ما هو بونافور وما هي دواعي استعماله
إباندرونيك كمادة فّعالة. بإمكان بونافور عكس خسارة العظم عبر إيقاف  ينتمي بونافور إلى مجموعة من ا�دوية تدعى بيسفوسفونات. يحتوي على حمض 
خسارة المزيد من العظم وزيادة كتلة العظم عند معظم النساء الّلواتي يتناولنه. بونافور يمكن أن يساعد على التقليل من فرص ا¼صابة بالكسور. لقد لوحظ 

هذا االنخفاض باحتماالت الكسور في العمود الفقري وليس في الورك.
تّم وصف بونافور لِك لمعالجة هشاشة العظام بعد انقطاع الطمث ّنِك تملكين احتمال متزايد ل�صابة بالكسور. إن هشاشة العظام هي عبارة 
عن ترقق وضعف في العظام، وهي من ا�مراض الشائعة عند النساء بعد انقطاع الطمث. بعد انقطاع الطمث يتوقف مبيض النساء عن انتاج الهرمون ا�نثوي، 

ا�ستروجين، الذي يحافظ على سالمة الهيكل العظمي.

كلما كان انقطاع الطمث عند المرأة مبكرا، كلما ازداد خطر حدوث كسور ناتجة عن هشاشة العظام.
ا�مور ا�خرى التي يمكن أن تزيد من خطر حدوث الكسور، تتضمن:

   • نقص الكالسيوم والفيتامين د في الغذاء.
   • التدخين، أو ا¼سراف في تناول الكحول.

   • قلة المشي أو التمارين الرياضية ا�خرى التي تعتمد على تقوية العضل والعظم من خالل مواجهة الجاذبية.
   • سوابق عائلية من ا¼صابة بهشاشة العظام.

إن نمط الحياة السليم سيساعد أيًضا اّتباع نمط حياة سليم في االستفادة من العالج. وهذا يتضمن:
   • تناول غذاء متوازن غني بالكالسيوم والفيتامين د.

   • المشي أو ممارسة أي نوع من االتمارين الرياضية ا�خرى التي تعتمد على تقوية العضل والعظم من خالل مواجهة الجاذبية.
   • عدم التدخين وعدم االسراف في تناول الكحول.

٢. ما عليك معرفته قبل تناول بونافور
ال تتناول بونافور

   • إذا كنت تعاني من حساسية على حمض إباندرونيك أو أي من المكونات ا�خرى لهذا الدواء (المبينة في الفقرة 6).
   • إذا كنت تعاني من مشاكل معينة في المريء/االنبوب الهضمي كالتضيق أو الصعوبة في البلع.

   • إذا كنت ال تستطيع الوقوف أو الجلوس بشكل مستقيم لفترة ساعة (60 دقيقة) من الزمن على ا�قل.
   • إذا كنت تعاني أو عانيت سابقا من انخفاض في كالسيوم الدم. استشر طبيبك.

التحذيرات واالحتياطات
ا¼باندرونيك لمعالجة  الذين يتم معالجتهم بحمض  المرضى  التسويق عند  نادر جدا بعد  العظمي للفك بشكل  النخر  ُيدعى  تأثير جانبي  لقد سّجل حدوث 

هشاشة العظام. يمكن أن يحدث النخر العظمي للفك بعد التوقف عن المعالجة.
من المهم محاولة منع حدوث النخر العظمي للفك �نه حالة مرضية مؤلمة وصعبة العالج.

من أجل التقليل من خطر حدوث النخر العظمي للفك، هناك بعض االحتياطات التي يجب اتخاذها.

قبل تلقي العالج، أخبر الطبيب إذا:
   • كان لديك أي مشاكل في الفم أو ا�سنان مثل أسنان غير سليمة، أمراض في اللثة، أو كنت تخطط لقلع أحد ا�سنان.

   • كنت ال تتلقى العناية الروتينية با�سنان أو لم تخضع لفحص أسنان منذ فترة طويلة. 
   • كنت مدخنا (إذ قد يزيد ذلك من مخاطر ا¼صابة بأمراض ا�سنان).

   • تم معالجتك سابقا بالبيسفوسفونات (اسُتخدمت لعالج أو منع اضطرابات العظام).
   • كنت تتناول أدوية تدعى كورتيكوستيروئيدات (مثل البردنيزولون أو الدكساميتازون) .

   • كنت مصابا بالسرطان.
قد يطلب الطبيب إجراء فحص لÔسنان قبل البدء بالمعالجة ببونافور.

أثناء المعالجة، يجب الحفاظ على نظافة جيدة للفم (بما في ذلك التنظيف المنتظم بفرشاة ا�سنان) والخضوع لفحص أسنان روتيني. إذا كنت تضع طقم 
أسنان يجب التأكد من أنه متطابق بشكل صحيح.  إذا كنت تخضع لعالج أسنان أو ستخضع لجراحة أسنان (مثال عملية قلع)، ينبغي إبالغ الطبيب عن 

عالج ا�سنان الخاص بك كما ينبغي أن تبلغ طبيب ا�سنان بأنك تتناول بونافور.

يجب ابالغ الطبيب المختص أو طبيب ا�سنان فورا عند مالحظة أي مشاكل في الفم أو ا�سنان مثل تخلخل ا�سنان، ا�لم أو الورم، أو عدم التئام القروح أو 
النزوف. حيث أن هذه ا�عراض يمكن أن تكون مؤشرات للنخر العظمي للفك.

يجب على بعض ا�شخاص توخي الحذر أثناء تناول بونافور. استشر الطبيب قبل تناول بونافور:
   • إذا كنت تعاني من أي اضطرابات في االستقالب المعدني (مثل نقص الفيتامين د).

   • إذا كنت تعاني من خلل في وظيفة الكلى.
   • إذا كنت تعاني من أي مشاكل في البلع أو في الهضم.

قد يحدث تهيج، التهاب أو تقرح في المريء / ا�نبوب الهضمي ويترافق غالًبا مع أعراض من ا�لم الشديد في الصدر، ألم شديد بعد بلع الطعام و / أو الشراب، 
غثيان شديد، أو قيء، خصوصا عند عدم تناول كوب مليء من الماء و / أو االستلقاء بغضون ساعة من تناول بونافور. عند حدوث هذه ا�عراض، توّقف عن تناول 

بونافور وراجع الطبيب فوًرا (أنظر الفقرة 3).

اطفال والمراهقون
ال ينصح بإعطاء بونافور لÔطفال والمراهقين تحت 18سنة. 

بونافور وأدوية أخرى
أخبر الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخرا أو قد تتناول أي أدوية 

أخرى. على ا�خّص:
   • متممات تحتوي على كالسيوم، مغنيزيوم، حديد أو ألومنيوم، حيث أنها قد تؤثر على فعالية بونافور.

   • حمض االستيل ساليسيليك ومضادات االلتهاب غير ستيرويدية أخرى (والتي تشمل إيبوبروفين، ديكلوفيناك الصوديوم ونابروكسن) قد تؤدي إلى   
       هياج المعدة أو ا�معاء. بونافور قد يفعل ذلك أيضا. لذلك يجب االنتباه جيدا عند تناول مسكنات ا�لم ومضادات االلتهاب أثناء المعالجة ببونافور.
       بعد بلع حبة بونافور الشهرية، انتظر ساعة كاملة قبل تناول أي دواء آخر، ويشمل ذلك ا�دوية المساعدة على الهضم، متممات الكالسيوم، أو 

       الفيتامينات.

بونافور مع الطعام والشراب
ال تتناول بونافور مع الطعام. تقل فعالّية بونافور عند أخذه مع الطعام.

يمكن تناول الماء وليس أي شراب آخر.

بعد تناول بونافور، الرجاء االنتظار فترة ساعة قبل تناول الوجبة ا�ولى من الطعام ومشروبات أخرى.
(أنظر الفقرة 3. كيفية تناول بونافور).

الحمل والرضاعة
بونافور معد لالستعمال فقط عند النساء بعد انقطاع الطمث ويجب عدم تناوله عند النساء اللواتي تستطعن ا¼نجاب.

ال تتناولي بونافور أثناء الحمل أو الرضاعة. 
استشيري طبيبك أو الصيدلي �خذ النصيحة قبل تناول هذا الدواء. 

 
القيادة وتشغيل ا¸ليات

يمكن القيادة أو تشغيل ا±ليات بما أنه متوّقع أّال يكون لبونافور أي تأثير أو ربما تأثير ال ُيذكر على قدرة القيادة أو تشغيل ا±ليات.

٣. كيفية تناول بونافور
تناول هذا الدواء دائمÜ حسب إرشادات الطبيب. استشر الطبيب أو الصيدلي إذا كنت غير متأكًدا.

الجرعة العادية من بونافور هي قرًصا واحًدا مّرة واحدة في الّشهر.
كيفية تناول الجرعة الشهرية

من الضروري اتباع هذه االرشادات بأمانة. هذه االرشادات تساعد على وصول حبة بونافور إلى المعدة بسرعة، بحيث أنها تقلل من احتمال حدوث تهّيجÜ للمريء.
• تناول قرص¼ واحد« من بونافور 150 ملغ مرة واحدة شهريا.

• اختر يوم واحد في الشهر من السهل تذكره. يمكن أن تختار نفس التاريخ  (مثل ا�ول من كل شهر) أو نفس اليوم (مثل أول أحد من كل شهر) من أجل تناول 
قرص  بونافور.

• تناول قرص بونافور على اقل بعد 6 ساعات من عدم ا�كل أو الشرب ما عدا الماء.
• تناول قرص بونافور

   • بعد نهوضك من السرير صباحا، و 
   • قبل أن تتناول أي طعام أو شراب (على معدة فارغة)

• تناول قرص مع كوب مليء من الماء (على ا�قل 180 مل).

ال تتناول القرص مع ماء يحتوي على تركيز عال من الكالسيوم، عصير فواكه أو غيره من المشروبات. إذا كانت مياه الشفة تحتوي على مستويات عالية من 
الكالسيوم، ينصح باستعمال زجاجات مياه ذات محتوى معدني أقل.

• ابتلع القرص كامالً دون مضغه، سحقه أو ذوبانه في الفم.
• خالل الساعة (60 دقيقة) التي تلي تناولك للقرص:

   • ال تستلِق: إذا لم تبق في وضعّية مستقيمة (وقوفا أو جلوسا)، قد يرتجع بعضا من الدواء نحو المري.

   • ال تشرب شيئ¼ (ما عدا الماء إذا لزم ا�مر)
   • ال تتناول أي أدوية أخرى

• بعد االنتظار فترة ساعة، يمكنك تناول وجبتك ا�ولى من الطعام والشراب. بمجرد االنتهاء من ا�كل يمكنك االستلقاء إن شئت ذلك، كما يمكنك تناول أي دواء 
أنت بحاجة إليه.

اÀستمرار في تناول بونافور
إذا كان يجب  تناول بونافور شهريا، طالما استمر الطبيب في وصفه لك. بعد 5 سنوات من استخدام بونافور، استشر الطبيب عّما  من المهم االستمرار في 

االستمرار في تناول بونافور.  
 

في حال تناول بونافور أكثر مما يجب 
في حال تناولت أكثر من قرص عن طريق الخطأ، إشرب كوب كامل من الحليب واّتصل فور« بالطبيب. ال تجبر نفسك على التقيؤ، وال تستلق — قد يسّبب 

بذلك بونافور بتهّيج المريء.

في حال نسيان تناول بونافور
• في حال نسيت تناول القرص عند الصباح في اليوم الذي اخترته، ال تتناول حبة الحقا في هذا اليوم.

عوضÜ عن ذلك، انظر إلى الرزنامة وابحث عن الجرعة المقررة التالية.
• عند نسيان تناول الحبة في اليوم الذي اخترته والجرعة المقررة القادمة هي من 1 إلى 7 أيام فقط ... 

ال تأخذ أبد« قرصين بونافور في نفس اسبوع. عليك االنتظار حتى يحين موعد الجرعة المقررة التالية وتناولها كالمعتاد؛ وبعد ذلك، واصل تناول قرص واحد 
مرة واحدة شهريا في ا�يام المقررة التي وضعتها على التقويم الخاص بك. 

• إذا نسيت تناول الحبة في اليوم الذي اخترته والجرعة المقررة القادمة هي   أكثر من 7 أيام ... 
يجب أن تأخذ حبة واحدة في صباح اليوم التالي بعد اليوم الذي تذكرته؛ وبعد ذلك، واصل تناول قرص واحد مرة واحدة شهريا في ا�يام المقررة التي وضعتها على 

التقويم الخاص بك.

٤. ا¸ثار الجانبية المحتملة 
كما هو الحال مع جميع ا�دوية، يمكن أن يسبب هذا الدواء آثارß جانبية، ولكن ليس من الضروري أن يصاب بها كل المرضى.  

اتصل فورا بالطبيب عند مالحظة أي من اعراض الجانبية التالية – قد تكون بحاجة إلى رعاية طبية عاجلة: 
غير شائعة (قد تصيب شخًصا من بين 100 أشخاص) 

ألم شديد في الصدر، ألم شديد بعد بلع الطعام أو الشراب، غثيان شديد، أو قيء، صعوبة في البلع. 
يمكن حدوث التهاب شديد في المريء / االنبوب الهضمي مع احتمال ترافقه مع تقرحات وتقلص في المريء / االنبوب الهضمي. 

نادرة (قد تصيب شخًصا من بين 1000 أشخاص)
• حكة، تورم في الوجه، الشفاه، اللسان والحلق، مع صعوبة في البلع.

• ألم والتهاب مستمّران في العين.
• ألم حديث، ضعف وعدم راحة في الفخذ والورك. قد تحدث لك مؤشرات مبكرة لكسر محتمل غير عادي في عظم الفخذ.

نادرة جدا (قد تصيب شخًصا من بين 10,000 أشخاص)
• ألم أو تقرح في الفم أو الفك. قد تحدث لك مؤشرات مبكرة لمشاكل شديدة في الفك (نخر (نسيج عظمي ميت) في عظم الفك).

• استشر الطبيب عند الشعور بألم في ا�ذن، تصريف من ا�ذن، و / أو التهاب ا�ذن. قد تكون مؤشرات ¼صابة عظم ا�ذن.
• تفاعالت تحسسية خطيرة ، مهددة للحياة.

• آثار جانبية جلدية شديدة.

آثار جانبية أخرى محتملة
شائعة (قد تصيب شخًصا من بين ١٠  أشخاص) 

• صداع
• حرقة في المعدة، عدم ارتياح أثناء البلع، ألم في المعدة أو البطن (قد ينتج عن التهاب في المعدة)،عسر هضم، غثيان، اسهال.

• تشنجات عضلية، تصلب المفاصل وا�طراف.
• أعراض شبيهة با¼نفلونزا، تشمل الحرارة واالرتجاف، الشعور بعدم الراحة، ألم في العظم والعضالت والمفاصل. استشر الطبيب إذا أصبحت هذه ا±ثار مزعجة 

   أو استمّرت �كثر من يومين.
• طفح جلدي.

غير شائعة (قد تصيب شخًصا من بين 100 أشخاص) 
• دوخة.

• نفخة.
• ألم في الظهر.

• الشعور بالتعب وا¼رهاق.
• نوبات ربو.

نادرة (قد تصيب شخًصا من بين 1000 أشخاص) 
• التهاب ا¼ثنى عشر (القسم ا�ول من ا�معاء) مسببا ألما في المعدة.

• شرى.

اÀبالغ عن ا¸ثار الجانبية
إذا شعرت بأي من ا±ثار الجانبية، أبلغ الطبيب أو الصيدلي. هذا يتضمن أي من التأثيرات الجانبية المحتملة  وغير الواردة في هذه النشرة.

من خالل ا¼بالغ عن ا±ثار الجانبية يمكنك المساعدة في توفير المزيد من المعلومات حول سالمة هذا الدواء.

٥. كيفية حفظ بونافور
- احفظ هذا الدواء بعيدß عن مرأى ومتناول ا�طفال.

-ال تستخدم هذا الدواء بعد انتهاء مدة فعاليته المدونة على الشريط  والعلبة الخارجية. تاريخ االنتهاء هو آخر يوم من ذلك الشهر.    
- احفظ هذا الدواء في درجة حرارة ال تزيد عن 30 درجة مئوية، بعيدßعن الرطوبة.

- ال تقم بإستعمال هذا الدواء إذا الحظت عالمات تدهور عليه.
- ال تقوم برمي أي دواء في مياه الصرف الصحي. اسأل الصيدلي عن كيفية رمي ا�دوية غير المستعملة. ستساعد هذه المعايير على حماية البيئة.

٦. محتويات العلبة ومعلومات إضافية 
محتوى بونافور

- المادة الفعالة هي حمض إباندرونيك.
يحتوي القرص على 150 ملغ من حمض إباندرونيك (على شكل صوديوم مونوهيدرات). 

- العناصر ا�خرى هي نشاء جيالتيني، ميكروكريستالين سليلوز، كروس كارمللوز الصوديوم، سليكا غروي ال مائي، صوديوم ستياريل فومارات، هيبرومللوز، بولي 
إتيلين غليكول وثاني أكسيد التيتانيوم.

شكل بونافور ومحتوى العلبة
أقراص بونافور هي أقراص بيضاء بيضوية الشكل وملبسة بالفيلم.

أقراص بونافور متوفرة في علبة تحتوي على قرص واحد.

حامل إذن التسويق والشركة المصنعة
فارمالين ش. م. ل - لبنان 

ص.ب. 90201 جديدة المتن، لبنان 
pharmaline@maliagroup.com :للتواصل معنا

www.pharmaline.com.lb :الموقع ا¼لكتروني

رقم تسجيل بونافور 150 ملغ في لبنان: ١/٤٠١٩

   • ال تأكل شيئ¼

التخطيط لتناول بونافور
إن جرعة بونافور هي قرص واحد مرة في الشهر. اختر يوم واحد في الشهر يكون سهال عليك تذكره:

• إما نفس التاريخ (أي ا�ول من كل شهر).
• أو نفس اليوم (أي أول أحد من كل شهر).

• من الضروري أن تستمر بأخذ بونافور كل شهر

هذا المنتج هو دواء
- الدواء منتٌج يؤثر على صحتكم ويمكن أن يشّكل خطرß عليكم إذا ما اسُتعمل خالفÜ للتعليمات.

- يجب اتباع وصفة الطبيب وتعليماته بشكل صارم ودقيق، طريقة االستعمال وتعليمات الصيدلي الذي باعكم الدواء.
- الطبيب والصيدلي خبراء في ا�دوية، منافعها ومخاطرها.

- ال توقفوا فترة العالج المحّددة لكم من تلقاء نفسكم.
- ال تقوموا بتكرار الوصفة الطبية من دون استشارة الطبيب.

مجلس وزراء الصحة العرب 
اتحاد الصيادلة العرب تمت المراجعة النهائية لهذه النشرة في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢١.

DESTINATION: LOCAL
DIMENSIONS: ��� x ��� mm
COLORS: BLACK, PANTONE ���


