
LAZoladex- 10.8שתל ג"מ
גוסרלין

עבורך חשוב מידע מכיל שהוא מכיוון בתרופה להשתמש שתתחיל לפני הזה העלון כל את בעיון קרא
.
.שוב אותו לקרוא שתצטרך ייתכן. זה עלון שמור•
.האחות או הרוקח, הרופא את שאל, נוספות שאלות לך יש אם•
 המחלה סימני אם גם, להם להזיק עלול זה. לאחרים זה את תעביר אל. בלבד עבורך נרשמה זו תרופה•

.לשלך זהים שלהם
 אפשריות לוואי תופעות כל כולל זה. האחות או הרוקח, הרופא עם שוחח, כלשהן לוואי תופעות מקבל אתה אם•

4. סעיף ראה. זה בעלון מופיעות שאינן

:זה בעלון יש מה
משמש הוא ולמהLA Zoladex  זה מה1.
LAZoladex - ב השימוש לפני לדעת עליך מה2.
LAZoladex - ב להשתמש כיצד3.
אפשריות לוואי תופעות4.
LAZoladex  את לאחסן כיצד5.
נוסף ומידע החבילה תוכן6.

.כאחד ולנשים לגברים מתייחס זה בעלון המידע רוב
.לגברים מידע בכותרת מוצג הוא, לגברים רק מתייחס המידע כאשר•
.לנשים מידע בכותרת מוצג הוא, בלבד לנשים מתייחס המידע כאשר•

משמש הוא ולמהLA Zoladex  זה מה1.

LHRH'.אנלוגים' הנקראות תרופות לקבוצת שייך זה. גוסרלין בשם תרופה מכילה  LAZoladex

גברים ידי עלLA Zoladex - ב שימוש

' (טסטוסטרון'ה כמות הפחתת ידי על פועל זה. הערמונית בסרטן לטיפול משמשLA Zoladex , גברים אצל
.שלך הגוף ידי על שמיוצר) הורמון

 נשים ידי עלLA Zoladex  של שימוש
:ל משמשLA Zoladex , נשים אצל

.בהורמונים התלוי ומתקדם מוקדם שד בסרטן לטפל•
.שלך הגוף ידי על שמיוצר) הורמון' (אסטרוגן'ה כמות הפחתת ידי על פועלLA Zoladex , נשים אצל

LAZoladex - ב השימוש לפני לדעת עליך מה2.
LA-:Zoladex ב להשתמש אין

6). בסעיף המפורטים( זו תרופה של האחרים מהמרכיבים לאחד או לגוסרלין אלרגי אתה אם•
).להלן' והנקה הריון' הסעיף את ראה( מניקה או בהריון את אם•

 או הרוקח, הרופא עם שוחח, בטוח אינך אם. עליך חל לעיל מהדברים אחד אםLA Zoladex  לך אין
LA.Zoladex  נטילת לפני האחות

זהירות ואמצעי אזהרות
LA.Zoladex  מקבל שאתה הרפואי לצוות ספר, חולים לבית נכנס אתה אם
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TITLE - GOSERELIN ACETATE / ZOLADEX  MEDICATION PATIENT INFORMATION IN HEBREW

Source : Medicines Org UK

www.911globalmeds.com/buy-goserelin-acetate-zoladex-online
https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.1567.pdf


LA-:Zoladex ב השימוש לפני שלך האחות או הרוקח, הרופא עם שוחח
.גבוה דם לחץ לך יש אם•
 בתרופות מטופל שאתה או), קצב הפרעת( הלב בקצב בעיות כולל, דם כלי או לב בעיות לך יש אם•

LA.Zoladex - ב שימוש בעת מוגבר להיות עלול הלב בקצב לבעיות הסיכון. אלה למצבים

 היסטוריה בעל, מעשן, כבד שתיין אתה אם במיוחד, שלך העצמות חוזק על שמשפיע כלשהו מצב לך יש אם•
 תרופות נוטל או לקויה תזונה לך יש), שלך העצמות חוזק על המשפיע מצב( אוסטיאופורוזיס של משפחתית

).סטרואידים( קורטיקוסטרואידים או) התקפים או לאפילפסיה  תרופות( פרכוסים נוגדות

ומפתחZoladex  נוטל אתה אם. חמור להיות שעלולZoladex  הנוטלים בחולים דיכאון על דיווחים היו
.שלך לרופא דווח, מדוכא רוח מצב

).העצמות דילול( העצם בסידן להפחתה לגרום עלולות זה מסוג תרופות

ילְדִָים
.לילדיםLA Zoladex  את לתת אין

לגברים מידע
:בזולדקס השימוש לפני שלך האחות או הרוקח, הרופא עם שוחח

.בגב בעיות או) מים( שתן במתן בעיות לך יש אם•
. סוכרת לך יש אם•

לנשים מידע
 בגודל עלייה או בכאב עלייה לכלול יכול זה. הטיפול בתחילת שלך השד סרטן של בתסמינים החמרה•

- ב שהטיפול ככל חולפות כלל בדרך והן רב זמן נמשכות אינן כלל בדרך אלו תופעות. הפגועה הרקמה
LA Zoladexשלך הרופא עם לדבר,בנוח לא מרגיש שאתה או נמשכים התסמינים אם, זאת עם. נמשך.

LA וזולדקס אחרות תרופות
. כלשהן אחרות תרופות ליטול עשוי או לאחרונה נטלת, נוטל אתה אם לאחות או לרוקח, לרופא ספר

.צמחיות ותרופות מרשם ללא קונה שאתה תרופות כולל זה
, פרוקאינאמיד, כינידין כגון( לב קצב בבעיות לטיפול המשמשות מסוימות לתרופות להפריע עלולה.)

( אחרות בתרופות משתמשים כאשר הלב בקצב לבעיות הסיכון את להגביר עלולה או) וסוטלול אמיודרון
( מוקסיפלוקסצין), מהתמכרות רעלים ניקוי) מהתרופה וחלק כאבים לשיכוך המשמש( מתדון כגון

LAZoladex  קשות נפש למחלות המשמשות פסיכוטיות אנטי תרופות), אנטיביוטיקה

ופוריות הנקה, הריון
.מניקה או בהריון את אם זולדקס לקבל אין•
 כחלק-Zoladex ב שימוש נעשה כן אם אלא( להריון להיכנס מנסה את אם זולדקס לקבל אין•

).פוריות בבעיות מטיפול
 חסימה בשיטות השתמש. זולדקס מקבל שאתה בזמן) הפה דרך מניעה אמצעי" (גלולה"ב תשתמש אל•

).כובע( דיאפרגמה או קונדום כגון, מניעה אמצעי של

במכונות ושימוש נהיגה
.כלשהן מכונות או בכלים להשתמש או לנהוג היכולת על עליך ישפיע לאLA Zoladex  כי להניח סביר

LAZoladex - ב להשתמש כיצד3.

 הרופא ידי על יעשה זה. שבועות12  כל הבטן על לעור מתחת יוזרק ג"מLA Zoladex 10.8  של השתל•
.שלך האחות או

.טוב מרגישה את אם גםLA,  בזולדקס טיפול לקבל שתמשיכי חשוב•
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.להפסיק הזמן שהגיע יחליט שלך שהרופא עד זה בטיפול המשך•

 ויש ארומטאז במעכבי הטיפול תחילת לפני שבועות6-8  לפחותLA Zoladex - ה את להתחיל יש•
.ארומטאז במעכבי הטיפול כל לאורך להמשיך

שלך הבאה הפגישה
.שבועות12  כלLA Zoladex  זריקת לך לתת יש•
.שלך הבאה לזריקה תור לקבוע לאחות או לרופא תמיד הזכר•
 ספר, שלך האחרונה מההזרקה שבועות-12 מ מאוחר או מוקדם שלך הבאה לזריקה תור לך ניתנת אם•

.לאחות או לרופא
 את לקבל שתוכל כדי לאחות או לרופא פנה, האחרונה ההזרקה מאז שבועות-12 מ יותר עברו אם•

.האפשרי בהקדם הזריקה

אפשריות לוואי תופעות4.

.אותן מקבלים כולם לא כי אם, לוואי לתופעות לגרום עלולה זו תרופה, התרופות כל כמו

:נשים או גברים אצל להתרחש יכולות הבאות הלוואי תופעות

:אלרגיות תגובות
:של פתאומית הופעה לכלול יכולים התסמינים. נדירים אלה

.העור על כוורות או גירוד, פריחה•
.בגוף אחרים חלקים או הלשון או השפתיים, הפנים של נפיחות•
 יקרה זה אם. נשימה קשיי או צפצופים, נשימה קוצר•

.מיד רופא לראות,לך

 נדירים במקריםLA .Zoladex  הזרקת בעקבות) בבטן דם לכלי נזק כולל( ההזרקה באתר פגיעה על דווח
:הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אםשלך לרופא מיד פנה.חמור לדימום גרם זה מאוד

.בטן כאבי•
.הבטן התנפחות•
.נשימה קוצר•
.סחְרַחֹורתֶ•
.ההכרה ברמות שינוי כל או/ו נמוך דם לחץ•

:נוספות אפשריות לוואי תופעות
)אנשים10  מתוך-1 מ יותר על להשפיע עשוי( מאוד שכיח

 לאחר) חודשים אולי( מה זמן להימשך עלולות הללו הלוואי תופעות לעיתים. והזעה חום גלי•
.זולדקס הפסקת

.ואימפוטנציה מופחת מיני דחף•
LA.Zoladex  מוזרק שבו במקום נפיחות או אדמומיות, דימום, חבורות, כאב•

)אנשים10  מתוך1  עד על להשפיע עשוי( שכיח
.שלך הרופא עם לדבר,קורה זה אם. שתן במתן בעיות או התחתון בגב כאבים•
.שלך הרופא עם לדבר,קורה זה אם. הטיפול בתחילת עצמות כאבי•
.הטיפול בתחילת שלך הסרטן של בתסמינים זמנית החמרה•
.שלך העצמות דילול•
.בדם הסוכר ברמות עלייה•
.בהונות או באצבעות עקצוץ•
.בעור פריחות•
.שיער איבוד•
.במשקל עלייה•
.במפרקים כאבים•
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.לב התקף או מופחת לב תפקוד•
.הדם בלחץ שינויים•
.שלך השדיים של ורגישות נפיחות•
).דיכאון כולל( שלך הרוח במצב שינויים•

)אנשים10,000  מתוך1  עד על להשפיע עשוי( מאוד נדיר
 או להרגיש, לראות( הזיות לכלול עשויות אשר פסיכוטיות הפרעות הנקראות פסיכיאטריות בעיות•

.מאוד נדיר זה. באישיות ושינויים מופרעות מחשבות), קיימים שאינם דברים לשמוע

, המוח יותרת בבלוטת גידול לך יש כבר אם, או שלך בראש המוח יותרת בבלוטת גידול של התפתחות•
LA Zoladexהמוח יותרת גידולי. מאוד נדירות אלו תופעות. להתמוטט או לדמם לגידול לגרום עלולה 

.הכרה וחוסר ראייה אובדן, חולה או הרגשה, עזים ראש לכאבי לגרום יכולים

)הזמינים מהנתונים התדירות את להעריך ניתן לא( ידוע לא

.שלך בדם שינויים•
.צהבת כולל כבד בעיות•
.נשימה קוצר או בחזה לכאבים הגורם בריאות דם קריש•
).ושיעול נשימה קוצר תחושת כגון( ריאות דלקת כמו להיות עשויים התסמינים. הריאות של דלקת•

QT). הארכת( ג.ק.בא שינויים•

לגברים מידע

( מאוד שכיח :גברים אצל להתרחש יכולות הבאות הלוואי תופעות
)אנשים10  מתוך-1 מ יותר על להשפיע עשוי

.עקֲרָּות•

)אנשים10  מתוך1  עד על להשפיע עשוי( שכיח
.שלך הרופא עם לדבר,קורה זה אם. שתן במתן בעיות או התחתון בגב כאבים•
.שלך הרופא עם לדבר,קורה זה אם. הטיפול בתחילת עצמות כאבי•
.לב התקף או מופחת לב תפקוד•
.שלך השדיים של ורגישות נפיחות•
.בדם הסוכר ברמות עלייה•

לנשים מידע

 מאוד שכיח :בנשים להופיע יכולות הבאות הלוואי תופעות
)אנשים10  מתוך-1 מ יותר על להשפיע עשוי(
.הנרתיק של יובש•
.החזה בגודל שינוי•
).הטיפול מתחילת חודש תוך קרובות לעתים( רבה בשכיחות דווחה אקנה•

)אנשים10  מתוך1  עד על להשפיע עשוי( שכיח
.ראש כאבי•

)אנשים1,000  מכל1  עד על להשפיע עשוי( נדיר
 ללא כלל בדרך נעלמים אלה. לכאב לגרום שעלולות השחלות על) נפיחות( קטנות ציסטות•

.טיפול
 חוזר אינו שלהן והמחזורLA ,Zoladex  עם הטיפול במהלך מוקדם המעבר לגיל נכנסות מהנשים חלק•

.מופסקLA  בזולדקס הטיפול כאשר

)הזמינים מהנתונים התדירות את להעריך ניתן לא( ידוע לא
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 להפסיק ואמורLA Zoladex  התחלת לאחר הראשון בחודש יקרה שזה להניח סביר. מהנרתיק דימום•
.שלך הרופא עם לדבר,בנוח לא מרגיש שאתה או ממשיך זה אם, זאת עם. לבד

.כאב כגון, שרירנים של בסימפטומים קלה עלייה•

.מהם אחד אף תקבל שלא ייתכן. אפשריות לוואי תופעות של זו מרשימה תדאג אל
לוואי תופעות על דיווח

 אפשריות לוואי תופעות כל כולל זה. האחות או הרוקח, הרופא עם שוחח, כלשהן לוואי תופעות מקבל אתה אם
 אתר, הצהוב הכרטיס תוכנית דרך ישירות לוואי תופעות על לדווח גם יכול אתה. זה בעלון מופיעות שאינן

Store App  אוPlay- Google בCard Yellow MHRA  את חפש או yellowcardwww.mhra.gov.uk/:האינטרנט
Apple .זו תרופה של הבטיחות על נוסף מידע לספק לעזור יכול אתה לוואי תופעות על דיווח ידי על.

LAZoladex  את לאחסן כיצד5.

 אותה ולתת המרקחת מבית שלך התרופה את לקבל שתוכל כדי מרשם לך לתת עשוי שלך הרופא•
.שוב אותה או אותו כשתראה שלך לרופא

.ילדים של וההישג הראייה מטווח התרופה את הרחק•
.החותם את תשבור ואל שלו המקורית באריזה אותו שמור•
.צלזיוס מעלות25  מעל אותו לאחסן אין•

 ליום מתייחס התפוגה תאריך. הקרטון גבי על המצוין התפוגה תאריך לאחר בתרופה להשתמש אין•
.חודש אותו של האחרון

 שאינך תרופות לזרוק כיצד הרוקח את שאל. ביתית פסולת או שפכים דרך כלשהן תרופות לזרוק אין•
.הסביבה על בהגנה יסייעו אלה אמצעים. יותר בהן משתמש

נוסף ומידע החבילה תוכן6.

ג"מLA Zoladex 10.8  שתל מכיל מה
 המרכיב. גוסרלין של ג"מ10.8  מכיל ג"מLA Zoladex 10.8  של שתל כל. גוסרלין הוא הפעיל החומר
.פעיל לא חומר שהוא גליקוליד/לקטיד קופולימר הוא הנוסף

האריזה ותכולת ג"מLA Zoladex 10.8  שתל נראה איך
10.8  האחות או הרופא ידי על לשימוש מוכן, מראש מלא במזרק) מאוד קטן כדור( כשתל מגיע שתל ג"מ.

LAZoladex
LAZoladex 10.8 ) הזרקה( אחד שתל של באריזות מיוצר שתל ג"מ.

שיווק אישור בעל

Green, Capability
Limited, 600 UKAstraZeneca

3LU,LU1 , לוטון
.ּברְִיטנִַיהָ

יצַרןָ

2NA,
Park, Macclesfield, Cheshire, SK10

Business Road Limited, Silk
UKAstraZeneca

.ּברְִיטנִַיהָ

-11/2021ב לאחרונה עודכן זה עלון
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2021 AstraZeneca©

AstraZeneca.החברות קבוצת של רשום מסחרי סימן הוא Zoladex

0036a 21ONC

אחרים מידע מקורות

 או גדולות באותיות, ברייל בכתב זה עלון של עותק לבקש או להאזנה
:תשלום ללא, התקשר אנא, באודיו

)בלבד בריטניה(5000 198 0800

:הבא המידע את לתת מוכנים היו אנא
מוצר שם

סימוכין מספר
 LAZoladex 10.8  שתל ג"מ

17901/0065

.לעיוורים המלכותי הלאומי המכון ידי על הניתן שירות זהו

6 מתוך6  עמוד


