
Zoladex LA-10.8 mg İmplant
goserelin

Sizin için önemli bilgiler içerdiğinden, bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatının tamamını 
dikkatlice okuyunuz.
• Bu broşürü saklayın. Tekrar okumanız gerekebilir.
• Başka sorularınız varsa doktorunuza, eczacınıza veya hemşirenize sorunuz.
• Bu ilaç sadece sizin için reçete edilmiştir. Başkalarına iletmeyin. Hastalık belirtileri sizinkiyle 

aynı olsa bile onlara zarar verebilir.
• Herhangi bir yan etki yaşarsanız, doktorunuz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Bu, bu broşürde 

listelenmeyen olası yan etkileri içerir. 4. bölüme bakın.

Bu broşürde neler var:
1. Zoladex LA nedir ve ne için kullanılır?
2. Zoladex LA'i kullanmadan önce bilmeniz gerekenler
3. Zoladex LA nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler
5. Zoladex LA nasıl saklanır
6. Paketin içeriği ve diğer bilgiler

Bu broşürdeki bilgilerin çoğu hem erkekler hem de kadınlar için geçerlidir.
• Bilginin yalnızca erkekler için geçerli olduğu durumlarda, erkekler için bilgiler başlığında gösterilir.
• Bilginin yalnızca kadınlar için geçerli olduğu durumlarda, Kadınlar için bilgiler başlığında gösterilir.

1. Zoladex LA nedir ve ne için kullanılır?
Zoladex LA, goserelin adı verilen bir ilaç içerir. Bu, 'LHRH analogları' adı verilen bir ilaç 
grubuna aittir.

Erkekler tarafından Zoladex LA kullanımı

Erkeklerde Zoladex LA prostat kanserini tedavi etmek için kullanılır. Vücudunuz tarafından üretilen 
'testosteron' (bir hormon) miktarını azaltarak çalışır.

Zoladex LA'nın kadınlar tarafından kullanımı 

Kadınlarda Zoladex LA şu amaçlarla kullanılır:

• Hormon bağımlı erken ve ileri meme kanserini tedavi edin.
Kadınlarda Zoladex LA, vücudunuz tarafından üretilen 'östrojen' (bir hormon) miktarını azaltarak 
çalışır.

2. Zoladex LA'i kullanmadan önce bilmeniz gerekenler

Zoladex LA'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Goserelin veya bu ilacın diğer bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjiniz varsa (bölüm 6'da listelenmiştir).
• Hamileyseniz veya emziriyorsanız (aşağıdaki 'Hamilelik ve emzirme' bölümüne bakın).

Yukarıdakilerden herhangi biri sizin için geçerliyse Zoladex LA kullanmayın. Emin değilseniz, Zoladex LA kullanmadan önce 
doktorunuzla, eczacınızla veya hemşirenizle konuşun.

Uyarılar ve önlemler
Hastaneye giderseniz, tıbbi personele Zoladex LA hastası olduğunuzu söyleyin.
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Zoladex LA'yı kullanmadan önce doktorunuz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz:

• yüksek tansiyonunuz varsa.
• Kalp ritmi sorunları (aritmi) dahil olmak üzere herhangi bir kalp veya kan damarı rahatsızlığınız 

varsa veya bu rahatsızlıklara yönelik ilaçlarla tedavi ediliyorsanız. Zoladex LA kullanıldığında kalp 
ritmi sorunları riski artabilir.

• Kemiklerinizin gücünü etkileyen herhangi bir durumunuz varsa, özellikle çok içiciyseniz, sigara içiyorsanız, 
ailede osteoporoz öyküsü varsa (kemiklerinizin gücünü etkileyen bir durum), zayıf bir diyetiniz varsa veya 
antikonvülsanlar alıyorsanız ( epilepsi veya nöbet ilaçları) veya kortikosteroidler (steroidler).

Zoladex alan hastalarda şiddetli olabilen depresyon raporları olmuştur. Zoladex alıyorsanız ve 
depresif bir ruh hali geliştiriyorsanız, doktorunuzu bilgilendirin.

Bu tür ilaçlar kemik kalsiyumunda azalmaya (kemiklerin incelmesi) neden olabilir.

Çocuklar
Zoladex LA çocuklara verilmemelidir.

Erkekler için bilgiler
Zoladex'i kullanmadan önce doktorunuz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz:

• İdrar (su) çıkarma veya sırtınızla ilgili sorunlarınız varsa.
• şeker hastalığınız 
varsa. Kadınlar için bilgiler
• Tedavinin başlangıcında meme kanseri belirtilerinizin kötüleşmesi. Bu, ağrıda bir artış veya 

etkilenen dokunun boyutunda bir artış içerebilir. Bu etkiler genellikle uzun sürmez ve genellikle 
Zoladex LA tedavisine devam edildiğinde kaybolur. Ancak belirtiler devam ediyorsa veya 
rahatsızlık duyuyorsanız,doktorunla konuş.

Diğer ilaçlar ve Zoladex LA
Başka ilaçlar alıyorsanız, yakın zamanda aldıysanız veya alma ihtimaliniz varsa doktorunuza, eczacınıza veya 
hemşirenize söyleyiniz. Buna reçetesiz satın aldığınız ilaçlar ve bitkisel ilaçlar dahildir.

Zoladex LA, kalp ritmi sorunlarını tedavi etmek için kullanılan bazı ilaçlarla (örn. kinidin, prokainamid, amiodaron 
ve sotalol) etkileşebilir veya diğer bazı ilaçlarla (örn. metadon (ağrı kesici olarak ve ilacın bir parçası olarak 
kullanılır) kullanıldığında kalp ritmi sorunları riskini artırabilir. bağımlılık detoksifikasyonu), moksifloksasin (bir 
antibiyotik), ciddi akıl hastalıkları için kullanılan antipsikotikler).

Hamilelik, emzirme ve doğurganlık
• Hamileyseniz veya emziriyorsanız Zoladex kullanmayınız.
• Hamile kalmaya çalışıyorsanız Zoladex kullanmayınız (Zoladex kısırlık tedavisinin bir parçası 

olarak kullanılmıyorsa).
• Zoladex alırken 'hap' (oral kontraseptifler) kullanmayın. Kondom veya diyafram (başlık) gibi 

bariyer doğum kontrol yöntemlerini kullanın.

Araç ve makine kullanma
Zoladex LA'nın araç veya herhangi bir alet veya makine kullanabilmenizi etkilemesi olası değildir.

3. Zoladex LA nasıl kullanılır?

• Zoladex LA 10.8 mg İmplant, her 12 haftada bir midenize deri altına enjekte edilecektir. Bu, doktorunuz 
veya hemşireniz tarafından yapılacaktır.

• Kendinizi iyi hissetseniz bile Zoladex LA tedavisine devam etmeniz önemlidir.
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• Doktorunuz durma zamanınızın geldiğine karar verene kadar bu tedaviye devam edin.

• Zoladex LA, bir aromataz inhibitörü ile tedaviye başlamadan en az 6-8 hafta önce 
başlatılmalı ve aromataz inhibitörü ile tedavi boyunca devam etmelidir.

Bir sonraki randevunuz
• Her 12 haftada bir Zoladex LA enjeksiyonu yapılmalıdır.
• Doktor veya hemşireye bir sonraki enjeksiyonunuz için bir randevu ayarlamasını daima hatırlatın.

• Bir sonraki enjeksiyonunuz için, son enjeksiyonunuzdan 12 hafta önce veya sonra bir randevu verilirse, 
doktorunuza veya hemşirenize söyleyiniz.

• Son enjeksiyonunuzun üzerinden 12 haftadan fazla zaman geçtiyse, enjeksiyonunuzu mümkün olan en kısa sürede alabilmeniz 

için doktorunuz veya hemşirenizle iletişime geçin.

4. Olası yan etkiler

Tüm ilaçlar gibi, bu ilaç da yan etkilere neden olabilir, ancak bunları herkes almayabilir.

Erkeklerde veya kadınlarda aşağıdaki yan etkiler olabilir:

Alerjik reaksiyonlar:
Bunlar nadirdir. Semptomlar ani başlangıcı içerebilir:
• Deride döküntü, kaşıntı veya kurdeşen.

• Yüzün, dudakların veya dilin veya vücudun diğer kısımlarının şişmesi.
• Nefes darlığı, hırıltı veya nefes almada zorluk. 
Bu sana olursa,hemen bir doktora görün.

Zoladex LA enjeksiyonunu takiben enjeksiyon bölgesi yaralanması (karın bölgesindeki kan damarlarının hasar 
görmesi dahil) rapor edilmiştir. Çok nadir durumlarda bu ciddi kanamaya neden olmuştur.hemen doktorunuza 
başvurunAşağıdaki belirtilerden herhangi biriyle karşılaşırsanız:
• Karın ağrısı.
• Karın şişkinliği.
• Nefes darlığı.
• Baş dönmesi.

• Düşük tansiyon ve/veya herhangi bir değişmiş bilinç düzeyi.

Diğer olası yan etkiler:
Çok yaygın (10 kişiden 1'inden fazlasını etkileyebilir)
• Sıcak basması ve terleme. Bazen bu yan etkiler Zoladex'in kesilmesinden sonra bir süre 

(muhtemelen aylarca) devam edebilir.
• Azaltılmış cinsel dürtü ve iktidarsızlık.
• Zoladex LA'in enjekte edildiği yerde ağrı, morarma, kanama, kızarıklık veya şişlik.

Yaygın (10 kişiden 1'ini etkileyebilir)
• Belinizde ağrı veya idrar yapma sorunları. Eğer bu olursa,doktorunla konuş.
• Tedavinin başlangıcında kemik ağrısı. Eğer bu olursa,doktorunla konuş.
• Tedavinin başlangıcında kanserinizin semptomlarının geçici olarak kötüleşmesi.
• Kemiklerinizin incelmesi.
• Kan şekeri seviyelerinde yükselir.

• Parmaklarınızda veya ayak parmaklarınızda karıncalanma.

• Deri döküntüleri.

• Saç kaybı.
• Kilo almak.
• Eklemlerde ağrı.
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• Azaltılmış kalp fonksiyonu veya kalp krizi.
• Kan basıncındaki değişiklikler.
• Göğüslerinizin şişmesi ve hassasiyeti.
• Ruh halinizdeki değişiklikler (depresyon dahil).

Çok seyrek (10.000 kişiden 1'ini etkileyebilir)
• Halüsinasyonlar (orada olmayan şeyleri görme, hissetme veya duyma), düzensiz düşünceler ve kişilik 

değişiklikleri içerebilen psikotik bozukluklar adı verilen psikiyatrik sorunlar. Bu çok nadirdir.

• Başınızdaki hipofiz bezi tümörünün gelişmesi veya hipofiz bezinizde zaten bir tümör varsa, Zoladex 
LA tümörün kanamasına veya çökmesine neden olabilir. Bu etkiler çok nadirdir. Hipofiz tümörleri 
şiddetli baş ağrılarına, hissetmeye veya hastalanmaya, görme kaybına ve bilinç kaybına neden 
olabilir.

Bilinmiyor (mevcut verilerden sıklık tahmin edilemiyor)

• Kanınızdaki değişiklikler.
• Sarılık dahil karaciğer sorunları.
• Akciğerlerinizde göğüs ağrısına veya nefes darlığına neden olan bir kan pıhtısı.

• Akciğer iltihabı. Semptomlar zatürree gibi olabilir (nefes darlığı ve öksürük gibi).

• EKG'deki değişiklikler (QT uzaması).

Erkekler için bilgiler

Erkeklerde aşağıdaki yan etkiler olabilir: Çok yaygın 
(10 kişiden 1'inden fazlasını etkileyebilir)
• İktidarsızlık.

Yaygın (10 kişiden 1'ini etkileyebilir)
• Belinizde ağrı veya idrar yapma sorunları. Eğer bu olursa,doktorunla konuş.
• Tedavinin başlangıcında kemik ağrısı. Eğer bu olursa,doktorunla konuş.
• Azaltılmış kalp fonksiyonu veya kalp krizi.
• Göğüslerinizin şişmesi ve hassasiyeti.
• Kan şekeri seviyelerinde yükselir.

Kadınlar için bilgiler
Kadınlarda aşağıdaki yan etkiler olabilir: Çok yaygın 
(10 kişiden 1'inden fazlasını etkileyebilir)
• Vajinanın kuruluğu.
• Meme büyüklüğünde bir değişiklik.

• Akne çok yaygın olarak bildirilmiştir (genellikle tedaviye başladıktan sonraki bir ay içinde).

Yaygın (10 kişiden 1'ini etkileyebilir)
• baş ağrısı

Seyrek (1.000 kişiden 1'ini etkileyebilir)
• Yumurtalıklarda ağrıya neden olabilen küçük kistler (şişlikler). Bunlar genellikle tedavi olmaksızın 

kaybolur.
• Bazı kadınlar Zoladex LA tedavisi sırasında menopoza erken girerler ve Zoladex LA 

tedavisi kesildiğinde adetleri geri gelmez.

Bilinmiyor (mevcut verilerden sıklık tahmin edilemiyor)
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• Vajinadan kanama. Bu, büyük olasılıkla Zoladex LA'e başladıktan sonraki ilk ayda olur ve kendi 
kendine durmalıdır. Ancak devam ederse veya rahatsız oluyorsanız,doktorunla konuş.

• Ağrı gibi miyom semptomlarında hafif bir artış.

Bu olası yan etkiler listesi sizi endişelendirmesin. Bunların hiçbirini alamayabilirsiniz.

Yan etkilerin raporlanması
Herhangi bir yan etki yaşarsanız, doktorunuz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Bu, bu broşürde 
listelenmeyen olası yan etkileri içerir. Yan etkileri doğrudan Sarı Kart Şeması, Web Sitesi aracılığıyla da 
bildirebilirsiniz.:www.mhra.gov.uk/sarı kart veya Google Play veya Apple App Store'da MHRA Sarı Kartı 
arayın. Yan etkileri bildirerek, bu ilacın güvenliği hakkında daha fazla bilgi sağlamaya yardımcı olabilirsiniz.

5. Zoladex LA nasıl saklanır

• Doktorunuz, ilacınızı eczaneden alabilmeniz ve tekrar gördüğünüzde doktorunuza 
vermeniz için size bir reçete verebilir.

• Bu ilacı çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği bir yerde saklayın.

• Orijinal ambalajında   saklayınız ve mührü kırmayınız.
• 25°C'nin üzerinde saklamayın.
• Bu ilacı karton üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız. Son kullanma tarihi, o ayın 

son gününü ifade eder.
• Herhangi bir ilacı atık su veya evsel atık yoluyla atmayın. Artık kullanmadığınız ilaçları nasıl 

atacağınızı eczacınıza sorunuz. Bu önlemler çevrenin korunmasına yardımcı olacaktır.

6. Paketin içeriği ve diğer bilgiler
Zoladex LA 10.8 mg İmplant ne içerir?
Aktif madde goserelindir. Her Zoladex LA 10.8 mg İmplant, 10.8 mg goserelin içerir. Diğer 
bileşen ise aktif olmayan bir madde olan laktit/glikolid kopolimeridir.

Zoladex LA 10.8 mg İmplantın görünüşü ve paketin içeriği
Zoladex LA 10.8 mg İmplant, doktor veya hemşire tarafından kullanılmaya hazır, önceden doldurulmuş bir şırınga içinde bir implant 

(çok küçük bir pelet) olarak gelir.

Zoladex LA 10.8 mg İmplant, bir implant (enjeksiyon) içeren paketlerde üretilir.

Pazarlama yetkilendirme sahibi

AstraZeneca UK Limited, 
600 Kapasiteli Yeşil,
Luton, LU1 3LU,
İngiltere.

Üretici firma

AstraZeneca UK Limited, 
Silk Road Business Park, 
Macclesfield, Cheshire, 
SK10 2NA,
İngiltere.

Bu broşür en son 11/2021 tarihinde revize edilmiştir.
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© AstraZeneca 2021

Zoladex, AstraZeneca şirketler grubunun tescilli ticari markasıdır.

ONC 21 0036a

Diğer bilgi kaynakları

Bu broşürü Braille, büyük puntolu veya sesli olarak dinlemek veya bir kopyasını talep 
etmek için lütfen ücretsiz olarak arayın:

0800 198 5000 (yalnızca Birleşik Krallık)

Lütfen aşağıdaki bilgileri vermeye hazır olun:
Ürün adı
Referans numarası

Zoladex LA 10.8 mg İmplant 
17901/0065

Bu, Kraliyet Ulusal Körler Enstitüsü tarafından sağlanan bir 
hizmettir.
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