
LA Zoladex- 10.8 غرسةمجم
جوسريلين

مهمة معلومات على تحتوي ألنها الدواء هذا استخدام في البدء قبل بعناية بالكامل النشرة هذه اقرأ
لك.بالنسبة

أخرى.مرة لقراءتها تحتاج قد النشرة. بهذه احتفظ•

الممرضة.أو الصيدلي أو طبيبك اسأل أخرى ، أسئلة لديك كانت إذا•

نفس هي مرضهم أعراض كانت لو حتى يضرهم ، قد فهو لألخرين. تنقلها ال فقط. لك الدواء هذا وصف تم•

أعراضك.

محتملة جانبية آثار أي ذلك يتضمن الممرضة. أو الصيدلي أو طبيبك إلى فتحدث جانبية ، آثار أي من عانيت إذا•

4.القسم انظر النشرة. هذه في مذكورة غير

النشرة:هذه في هو ما
استخدامهدواعي هي وما  LA Zoladexهو ما 1.

LA Zoladexاستخدام قبل معرفته إلى تحتاج ما 2.
LA Zoladexاستخدام كيفية 3.
المحتملةالجانبية اآلثار 4.

LA Zoladexتخزين كيفية 5.

أخرىومعلومات العبوة محتويات 6.

والنساء.الرجال من كل على النشرة هذه في الواردة المعلومات معظم تنطبق

للرجال.معلومات العنوان في عرضها يتم فقط ، الرجال على المعلومات تنطبق عندما•

."بالنساءخاصة معلومات "العنوان في عرضها يتم فقط ، النساء على المعلومات تنطبق عندما•

استخدامهدواعي هي وما  LA Zoladexهو ما 1.

.LHRH"نظائر "تسمى األدوية من مجموعة إلى هذا ينتمي . goserelinيسمى دواء على  LA Zoladexيحتوي

الرجالقبل من  LA Zoladexاستخدام

هرمون كمية تقليل طريق عن يعمل إنه البروستاتا. سرطان لعالج  LA Zoladexيستخدم الرجال ، في

جسمك.ينتجه الذي التستوستيرون

في  النساءقبل من  LA Zoladexاستخدام

أجل:من  LA Zoladexيستخدم النساء ،

الهرمونات.على يعتمد الذي والمتقدم المبكر الثدي سرطان عالج•

جسمك.ينتجه الذي  )هرمون ("االستروجينهرمون "كمية تقليل طريق عن  LA Zoladexيعمل النساء ، في

LA Zoladexاستخدام قبل معرفته إلى تحتاج ما 2.
:LA Zoladexتستخدم ال

.)6القسم في المدرجة (الدواء لهذا األخرى المكونات من أي أو  goserelinمن حساسية لديك كان إذا•
.)أدناه "والرضاعةالحمل "قسم أنظري (مرضعة أو حامال ًكنت إذا•

الصيدلي أو طبيبك إلى تحدث متأكداً ، تكن لم إذا عليك. ينطبق سبق مما أي كان إذا  LA Zoladexتملك ال

.LA Zoladexتناول قبل الممرضة أو

واإلحتياطاتالمحاذير
.LA Zoladexتتناول أنك الطبي الطاقم أخبر المستشفى ، إلى ذهبت إذا
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:LA Zoladexاستخدام قبل الممرضة أو الصيدلي أو طبيبك إلى تحدث

الدم.ضغط ارتفاع من تعاني كنت إذا•

انتظام عدم (القلب ضربات مشاكل ذلك في بما الدموية ، األوعية أو القلب في أمراض أي من تعاني كنت إذا•

عند القلب ضربات في مشاكل حدوث خطر يزداد قد الحاالت. لهذه بأدوية تعالج كنت أو  ، )القلبضربات

.LA Zoladexاستخدام

تاريخ لديك أو مدخناً ، أو بكثرة ، تشرب كنت إذا خاصة ًعظامك ، قوة على تؤثر حالة أي من تعاني كنت إذا•

أو سيئاً غذائياً نظاماً تتبع كنت إذا أو  ، )عظامكقوة على تؤثر حالة (العظام هشاشة مرض من عائلي

.)المنشطات(الكورتيكوستيرويدات أو  )النوباتأو الصرع  أدوية (االختالج مضادات تتناول

كنت إذا شديداً. يكون قد والذي  Zoladexيتناولون الذين المرضى لدى االكتئاب عن تقارير هناك كانت

طبيبك.أخبر مكتئب ، مزاج وتطور  Zoladexتتناول

.)العظامترقق (العظام في الكالسيوم في انخفاض تسبب أن النوع هذا من لألدوية يمكن

أطفال
لألطفال. LA Zoladexإعطاء ينبغي ال

للرجالمعلومات

:Zoladexاستخدام قبل الممرضة أو الصيدلي أو طبيبك إلى تحدث

ظهرك.في مشاكل أو  ء)الما(التبول في مشاكل لديك كان إذا•

مرض من تعاني كنت إذا•

للمرأةمعلومات السكري.

األنسجة حجم زيادة أو األلم زيادة ذلك يشمل أن يمكن العالج. بداية في لديك الثدي سرطان أعراض تفاقم•

إذا ذلك ، ومع . LA Zoladexبـ العالج استمرار مع تختفي ما وعادة ًعادة ًطويال ًالتأثيرات هذه تدوم ال المصابة.

.طبيبكمع تحدث مرتاح ،غير كنت أو األعراض استمرت

LA Zoladexو األخرى األدوية
يشمل أخرى. أدوية أي تتناول قد أو مؤخراً تناولت أو تتناول كنت إذا الممرضة أو الصيدلي أو طبيبك أخبر

عشبية.وأدوية طبية وصفة بدون تشتريها التي األدوية ذلك

الكينيدين ، مثل (القلب ضربات مشاكل لعالج المستخدمة األدوية بعض مع  LA Zoladexيتداخل قد

مع استخدامه عند القلب ضربات في مشاكل حدوث خطر من يزيد قد أو  )وسوتالولوأميودارون ، وبروكيناميد ،

 ، )اإلدمانمن السموم إزالة  ء)الدوامن وجزء اآلالم لتخفيف يستخدم (الميثادون مثل (األخرى األدوية بعض

.)الخطيرةالعقلية لألمراض المستخدمة الذهان مضادات  ، )حيويمضاد (موكسيفلوكساسين

والخصوبةوالرضاعة الحمل

مرضعة.أو حامال ًكنت إذا  Zoladexتتناول ال•

.)العقمعالج من كجزء  Zoladexاستخدام يتم لم ما (الحمل تحاولين كنت إذا  Zoladexتتناولي ال•

منع وسائل استخدمي . Zoladexتناولك أثناء  )الفمويةالحمل موانع  ("الحملمنع حبوب "تستخدمي ال•

.ء)الغطا(األنثوي العازل أو الذكري الواقي مثل الحمل ،

الماكناتواستعمال السياقة

آالت.أو أدوات أي استخدام أو القيادة على قدرتك على  LA Zoladexيؤثر أن المحتمل غير من

LA Zoladexاستخدام كيفية 3.

أو طبيبك سيقوم أسبوعاً. 12 كل معدتك على الجلد تحت  mg  10.8LA Zoladexغرسة حقن سيتم•

بذلك.ممرضتك

جيدة.بصحة تشعر كنت لو حتى  ، LA Zoladexعالج تلقي في تستمر أن المهم من•
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للتوقف.حان قد الوقت أن طبيبك يقرر حتى العالج هذا تناول في استمر•

أن ويجب األروماتاز   بمثبطات العالج بدء من األقل على أسابيع 6-8 قبل  LA Zoladexيبدأ أن يجب•

األروماتيز.بمثبط العالج طوال يستمر

القادمموعدك

أسبوعاً.12 كل  LA Zoladexحقنة على تحصل أن يجب•

التالي.لحقنك موعد بتحديد الممرضة أو الطبيب بتذكير دائماً قم•

ممرضتك.أو طبيبك أخبر حقنة ، آخر من أسبوعاً 12 بعد أو قبل أي التالي لحقنك موعد تحديد تم إذا•

في حقنك تلقي من تتمكن حتى ممرضتك أو بطبيبك فاتصل حقنة ، آخر على أسبوعاً 12 من أكثر مر إذا•

ممكن.وقت أسرع

المحتملةالجانبية اآلثار 4.

الجميع.لدى حدوثها عدم من الرغم على جانبية ، آثاراً الدواء هذا يسبب أن يمكن األدوية ، جميع مثل

النساء:أو الرجال عند التالية الجانبية اآلثار تحدث أن يمكن

التحسسية:الفعل ردود

يلي:لما مفاجئ ظهور األعراض تشمل أن يمكن نادرة. هذه

الجلد.على خاليا أو حكة أو جلدي طفح•

الجسم.من أخرى أجزاء أو اللسان أو الشفتين أو الوجه في تورم•

إذا التنفس. في صعوبة أو أزيز أو التنفس في ضيق•

.الفورعلى الطبيب راجع لك ،هذا حدث

وقد . LA Zoladexحقن بعد  )البطنفي الدموية األوعية تلف ذلك في بما (الحقن موقع إصابة عن اإلبالغ تم

األعراض من أياً واجهت إذا الفورعلى بطبيبك اتصل حاد.نزيف حدوث في جداً نادرة حاالت في هذا تسبب

التالية:

بطن.وجع•

البطن.في انتفاخ•

التنفس.في ضيق•

دوخة.•

الوعي.مستويات في تغيرات أي أو   /والدم ضغط انخفاض•

األخرى:المحتملة الجانبية اآلثار

)أشخاص10 كل من 1 من أكثر يصيب قد (جداً شائع
بعد  )أشهرربما (الوقت لبعض الجانبية اآلثار هذه تستمر قد آلخر ، حين من والتعرق. الساخنة الهبات•

.Zoladexإيقاف

الجنسي.والعجز الجنسي الدافع انخفاض•

.LA Zoladexحقن يتم حيث تورم أو احمرار نزيف ، كدمات ، ألم ،•

)أشخاص10 كل من 1 حتى لدى تظهر قد (شائعة
.طبيبكمع تحدث هذا،حدث اذا التبول. في مشاكل أو الظهر أسفل في ألم•

.طبيبكمع تحدث هذا،حدث اذا العالج. بداية في العظام آالم•

العالج.بداية في السرطان ألعراض مؤقت تدهور•

عظامك.ترقق•

الدم.في السكر مستويات ارتفاع•

قدميك.أصابع أو يديك أصابع في وخز•

جلدي.طفح•

الشعر.تساقط•

الوزن.زيادة•

المفاصل.في ألم•
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القلبية.النوبة أو القلب وظائف انخفاض•

الدم.ضغط في تغيرات•

ثدييك.وحنان تورم•

.)االكتئابذلك في بما (مزاجك في تغيرات•

)شخص10000 بين من 1 حتى لدى تظهر قد (جداً نادرة
غير أشياء سماع أو الشعور أو رؤية (الهلوسة تشمل قد والتي الذهانية االضطرابات تسمى نفسية مشاكل•

جدا.نادر هذا الشخصية. وتغيرات المضطربة واألفكار  )موجودة

 LAيتسبب فقد النخامية ، الغدة في ورم بالفعل لديك كان إذا أو رأسك ، في النخامية الغدة في ورم تطور•

Zoladex  صداعاً النخامية الغدة أورام تسبب أن يمكن جدا. نادرة اآلثار هذه انهياره. أو الورم نزيف في

الوعي.وفقدان البصر وفقدان المرض ، أو والشعور شديداً ،

)المتاحةالبيانات من التردد تقدير يمكن ال (معروف غير

دمك.في تغييرات•

اليرقان.ذلك في بما الكبد مشاكل•

التنفس.في ضيقاً أو الصدر في ألماً تسبب رئتيك في دموية جلطة•

.)والسعالالتنفس في بضيق الشعور مثل (الرئوي االلتهاب مثل األعراض تكون قد الرئتين. في التهاب•

.)تيكيو إطالة (القلب تخطيط في التغييرات•

للرجالمعلومات

(جداً شائع  الرجال:عند التالية الجانبية اآلثار تحدث أن يمكن
)أشخاص10 كل من 1 من أكثر يصيب قد
جنسى.ضعف•

)أشخاص10 كل من 1 حتى لدى تظهر قد (شائعة
.طبيبكمع تحدث هذا،حدث اذا التبول. في مشاكل أو الظهر أسفل في ألم•

.طبيبكمع تحدث هذا،حدث اذا العالج. بداية في العظام آالم•

القلبية.النوبة أو القلب وظائف انخفاض•

ثدييك.وحنان تورم•

الدم.في السكر مستويات ارتفاع•

للمرأةمعلومات

جداً شائع  النساء:عند التالية الجانبية اآلثار تحدث أن يمكن
)أشخاص10 كل من 1 من أكثر يصيب قد (
المهبل.جفاف•

الثدي.حجم في تغير•

.)العالجبدء من واحد شهر خالل غالباً (شائع بشكل الشباب حب ظهور عن اإلبالغ تم•

)أشخاص10 كل من 1 حتى لدى تظهر قد (شائعة
الصداع.•

)شخص1000 كل من 1 حتى لدى تظهر قد (نادرة
عالج.دون هذه تختفي ما وعادة األلم. تسبب أن يمكن المبيضين على  )انتفاخات(صغيرة تكيسات•

العالج توقف بعد ما إلى فتراتهن تعود وال  ، LA Zoladexبـ العالج أثناء مبكراً اليأس سن النساء بعض تدخل•

.LA Zoladexبـ

)المتاحةالبيانات من التردد تقدير يمكن ال (معروف غير
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من يتوقف أن ويجب  LA Zoladexبدء بعد األول الشهر في هذا يحدث أن المرجح من المهبل. من نزيف•

.طبيبكمع تحدث مرتاح ،غير كنت أو استمر إذا ذلك ، ومع نفسه. تلقاء

األلم.مثل الليفية ، األورام أعراض في طفيفة زيادة•

منهم.أي على تحصل ال قد المحتملة. الجانبية اآلثار من القائمة هذه من تقلق ال

الجانبيةاألعراض عن التبليغ

غير محتملة جانبية آثار أي ذلك يتضمن الممرضة. أو الصيدلي أو طبيبك إلى فتحدث جانبية ، آثار أي من عانيت إذا

:Scheme Card Yellowالويب موقع عبر مباشرة ًالجانبية اآلثار عن اإلبالغ أيضاً يمكنك النشرة. هذه في مذكورة

yellowcard/www.mhra.gov.uk  عن ابحث أوCard Yellow MHRA  فيPlay Google  أوStore App Apple .

الدواء.هذا سالمة حول المعلومات من مزيد توفير في المساعدة يمكنك الجانبية ، اآلثار عن اإلبالغ خالل من

LA Zoladexتخزين كيفية 5.

لطبيبك وإعطائها الصيدلية من أدويتك على الحصول من تتمكن حتى طبية وصفة طبيبك يعطيك قد•

أخرى.مرة تراه عندما

األطفال.أيدي ومتناول أنظار عن بعيداً الدواء هذا احفظ•

الختم.تكسر وال األصلية عبوتها في بها احتفظ•

مئوية.درجة 25 فوق بتخزينه تقم ال•

اليوم إلى الصالحية انتهاء تاريخ يشير الكرتون. على المدون الصالحية انتهاء تاريخ بعد الدواء هذا تستخدم ال•

الشهر.نفس من األخير

من التخلص كيفية عن الصيدلي اسأل المنزلية. النفايات أو الصحي الصرف مياه في األدوية من تتخلص ال•

البيئة.حماية في اإلجراءات هذه ستساعد تستخدمها. تعد لم التي األدوية

أخرىومعلومات العبوة محتويات 6.

Implant mg  10.8LA Zoladexيحتويه ما
المكون . goserelinمجم 10.8 على تحتوي  mg  10.8LA Zoladexغرسة كل . goserelinهي الفعالة المادة

فعالة.غير مادة وهو كوبوليمر جليكوليد   /الالكتيدهو اآلخر

العبوةومحتويات  Implant mg  10.8LA Zoladexيبدو كيف
من لالستخدام جاهزة مسبقاً ، مملوءة حقنة في  ً)جداصغيرة حبيبة (كغرسة غرسة  mg  10.8LA Zoladexيأتي

الممرضة.أو الطبيب قبل

.)حقنة(واحدة غرسة من عبوات في  Implant mg  10.8LA Zoladexإنتاج يتم

التسويقترخيص صاحب

،Green Capability  ، 600

Limited UK AstraZeneca
 ،LU 3LU1لوتون ،

المتحدة.المملكة

الصانع

،NA 2SK10، Cheshire، 

Macclesfield، Park 

Business Road Silk، 

Limited UK AstraZeneca
المتحدة.المملكة

2021/11في مرة آلخر النشرة هذه تعديل تم
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AstraZeneca.  شركات لمجموعة مسجلة تجارية عالمة هيZoladex

a 0036 21ONC

للمعلوماتأخرى مصادر

أو كبيرة بأحرف برايل ، بطريقة منها نسخة طلب أو النشرة هذه إلى لالستماع

مجاناً:االتصال يرجى بالصوت ،

)فقطالمتحدة المملكة (5000 198 0800

التالية:المعلومات لتقديم االستعداد يرجى

المنتجاسم
المرجعرقم

 10.8LA Zoladex غرسة مجم

0065/17901

للمكفوفين.الملكي الوطني المعهد من مقدمة خدمة هذه
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