
Zoladex LA-10.8 mg Implant
goserelin

Basahing mabuti ang lahat ng leaflet na ito bago mo simulan ang paggamit ng gamot na ito dahil naglalaman ito ng mahalagang 

impormasyon para sa iyo.

• Panatilihin ang leaflet na ito. Maaaring kailanganin mong basahin itong muli.

• Kung mayroon ka pang mga katanungan, tanungin ang iyong doktor, parmasyutiko o nars.

• Ang gamot na ito ay inireseta para sa iyo lamang. Huwag ipasa sa iba. Maaari itong makapinsala sa kanila, kahit na ang kanilang 

mga palatandaan ng karamdaman ay kapareho ng sa iyo.

• Kung magkakaroon ka ng anumang side effect, makipag-usap sa iyong doktor, parmasyutiko o nars. Kabilang dito ang anumang posibleng side effect 

na hindi nakalista sa leaflet na ito. Tingnan ang seksyon 4.

Ano ang nasa leaflet na ito:

1. Ano ang Zoladex LA at para saan ito ginagamit
2. Ano ang kailangan mong malaman bago mo gamitin ang Zoladex LA

3. Paano gamitin ang Zoladex LA
4. Mga posibleng epekto
5. Paano mag-imbak ng Zoladex LA
6. Mga nilalaman ng pack at iba pang impormasyon

Karamihan sa impormasyon sa leaflet na ito ay naaangkop sa kapwa lalaki at babae.

• Kung ang impormasyon ay nalalapat lamang sa mga lalaki, ito ay ipinapakita sa pamagat na Impormasyon para sa mga lalaki.

• Kung ang impormasyon ay nalalapat lamang sa mga kababaihan, ito ay ipinapakita ng pamagat na Impormasyon para sa mga kababaihan.

1. Ano ang Zoladex LA at para saan ito ginagamit

Ang Zoladex LA ay naglalaman ng gamot na tinatawag na goserelin. Ito ay kabilang sa isang pangkat ng mga gamot na tinatawag na 'LHRH 

analogues'.

Paggamit ng Zoladex LA ng mga lalaki

Sa mga lalaki, ang Zoladex LA ay ginagamit upang gamutin ang kanser sa prostate. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagbabawas ng dami ng 

'testosterone' (isang hormone) na ginawa ng iyong katawan.

Paggamit ng Zoladex LA ng mga kababaihan Sa mga 

kababaihan, ang Zoladex LA ay ginagamit upang:

• Gamutin ang maaga at advanced na kanser sa suso na umaasa sa hormone.

Sa mga kababaihan, gumagana ang Zoladex LA sa pamamagitan ng pagbabawas ng dami ng 'oestrogen' (isang hormone) na ginagawa ng iyong 

katawan.

2. Ano ang kailangan mong malaman bago mo gamitin ang Zoladex LA

Huwag gumamit ng Zoladex LA:

• kung ikaw ay allergic sa goserelin o alinman sa iba pang sangkap ng gamot na ito (nakalista sa seksyon 6).
• kung ikaw ay buntis o nagpapasuso (tingnan ang seksyon sa 'Pagbubuntis at pagpapasuso' sa ibaba).

Huwag magkaroon ng Zoladex LA kung ang alinman sa itaas ay naaangkop sa iyo. Kung hindi ka sigurado, kausapin ang iyong 

doktor, parmasyutiko o nars bago magkaroon ng Zoladex LA.

Mga babala at pag-iingat
Kung pupunta ka sa ospital, sabihin sa kawani ng medikal na mayroon kang Zoladex LA.
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Makipag-usap sa iyong doktor, parmasyutiko o nars bago gamitin ang Zoladex LA:

• kung ikaw ay may mataas na presyon ng dugo.

• kung mayroon kang anumang mga kondisyon sa puso o daluyan ng dugo, kabilang ang mga problema sa ritmo ng puso 

(arrhythmia), o ginagamot ng mga gamot para sa mga kundisyong ito. Ang panganib ng mga problema sa ritmo ng puso ay 

maaaring tumaas kapag gumagamit ng Zoladex LA.

• Kung mayroon kang anumang kondisyon na nakakaapekto sa lakas ng iyong mga buto, lalo na kung ikaw ay isang malakas na uminom, isang 

naninigarilyo, may kasaysayan ng pamilya ng osteoporosis (isang kondisyon na nakakaapekto sa lakas ng iyong mga buto), may hindi 

magandang diyeta o umiinom ng mga anticonvulsant ( mga gamot para sa epilepsy o fit) o   corticosteroids (steroids).

May mga ulat ng depresyon sa mga pasyenteng kumukuha ng Zoladex na maaaring malubha. Kung umiinom ka 
ng Zoladex at nagkakaroon ng depressed mood, ipaalam sa iyong doktor.

Ang mga gamot sa ganitong uri ay maaaring magdulot ng pagbawas sa bone calcium (pagnipis ng buto).

Mga bata
Ang Zoladex LA ay hindi dapat ibigay sa mga bata.

Impormasyon para sa mga lalaki

Makipag-usap sa iyong doktor, parmasyutiko o nars bago gamitin ang Zoladex:

• kung mayroon kang mga problema sa pag-ihi (tubig) o mga problema sa iyong likod.

• kung ikaw ay may diabetes. 

Impormasyon para sa mga kababaihan

• Paglala ng mga sintomas ng iyong kanser sa suso sa simula ng paggamot. Maaaring kabilang dito ang pagtaas ng sakit o 
pagtaas ng laki ng apektadong tissue. Ang mga epektong ito ay karaniwang hindi nagtatagal at kadalasang nawawala ang 
mga ito habang nagpapatuloy ang paggamot sa Zoladex LA. Gayunpaman, kung magpapatuloy ang mga sintomas o hindi 
ka komportable,makipag-usap sa iyong doktor.

Iba pang mga gamot at Zoladex LA

Sabihin sa iyong doktor, parmasyutiko o nars kung umiinom ka, kamakailan lamang ay uminom o maaaring uminom ng 

anumang iba pang mga gamot. Kabilang dito ang mga gamot na binibili mo nang walang reseta at mga herbal na gamot.

Maaaring makagambala ang Zoladex LA sa ilang mga gamot na ginagamit upang gamutin ang mga problema sa ritmo ng puso (hal. 

quinidine, procainamide, amiodarone at sotalol) o maaaring dagdagan ang panganib ng mga problema sa ritmo ng puso kapag ginamit 

kasama ng ilang iba pang mga gamot (hal. methadone (ginagamit para sa pagtanggal ng sakit at bahagi ng gamot addiction 

detoxification), moxifloxacin (isang antibiotic), antipsychotics na ginagamit para sa malubhang sakit sa isip).

Pagbubuntis, pagpapasuso at pagkamayabong

• Huwag magkaroon ng Zoladex kung ikaw ay buntis o nagpapasuso.

• Huwag magkaroon ng Zoladex kung sinusubukan mong magbuntis (maliban kung ang Zoladex ay ginagamit bilang bahagi ng isang 

paggamot para sa pagkabaog).

• Huwag gumamit ng 'the pill' (oral contraceptives) habang ikaw ay nagkakaroon ng Zoladex. Gumamit ng mga paraan ng 

pagpipigil sa pagbubuntis, tulad ng condom o diaphragm (cap).

Pagmamaneho at paggamit ng mga makina

Ang Zoladex LA ay malamang na hindi makakaapekto sa iyong kakayahang magmaneho o gumamit ng anumang mga tool o makina.

3. Paano gamitin ang Zoladex LA

• Ang Zoladex LA 10.8 mg Implant ay iturok sa ilalim ng balat sa iyong tiyan tuwing 12 linggo. Ito 
ay gagawin ng iyong doktor o nars.

• Mahalaga na patuloy kang magkaroon ng paggamot sa Zoladex LA, kahit na mabuti na ang iyong pakiramdam.
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• Panatilihin ang paggamot na ito hanggang sa magpasya ang iyong doktor na oras na para sa iyo na huminto.

• Ang Zoladex LA ay dapat magsimula nang hindi bababa sa 6-8 na linggo bago mo simulan ang paggamot na may 
aromatase inhibitor at dapat magpatuloy sa buong paggamot gamit ang aromatase inhibitor.

Ang iyong susunod na appointment

• Dapat kang bigyan ng Zoladex LA injection tuwing 12 linggo.
• Palaging paalalahanan ang doktor o nars na mag-set up ng appointment para sa iyong susunod na iniksyon.

• Kung bibigyan ka ng appointment para sa iyong susunod na iniksyon na mas maaga o mas huli kaysa sa 12 linggo mula sa iyong 
huling iniksyon, sabihin sa iyong doktor o nars.

• Kung ito ay higit sa 12 linggo mula noong huli mong iniksyon, makipag-ugnayan sa iyong doktor o nars upang matanggap mo 

ang iyong iniksyon sa lalong madaling panahon.

4. Mga posibleng epekto

Tulad ng lahat ng mga gamot, ang gamot na ito ay maaaring magdulot ng mga side effect, bagaman hindi lahat ay nakakakuha nito.

Ang mga sumusunod na epekto ay maaaring mangyari sa mga lalaki o babae:

Mga reaksiyong alerdyi:

Ang mga ito ay bihira. Ang mga sintomas ay maaaring magsama ng biglaang pagsisimula ng:

• Pantal, pangangati o pantal sa balat.
• Pamamaga ng mukha, labi o dila o iba pang bahagi ng katawan.
• Kapos sa paghinga, paghinga o problema sa paghinga. 
Kung mangyari ito sa iyo,magpatingin kaagad sa doktor.

Ang pinsala sa lugar ng pag-injection (kabilang ang pinsala sa mga daluyan ng dugo sa tiyan) ay naiulat kasunod ng pag-iniksyon ng 

Zoladex LA. Sa napakabihirang mga kaso ito ay nagdulot ng matinding pagdurugo.Makipag-ugnayan kaagad sa iyong doktor

kung nakakaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas:

• Sakit sa tiyan.
• Pag-igting ng tiyan.
• Kinakapos na paghinga.

• Pagkahilo.
• Mababang presyon ng dugo at/o anumang nabagong antas ng kamalayan.

Iba pang posibleng epekto:
Napakakaraniwan (maaaring makaapekto sa higit sa 1 sa 10 tao)

• Mainit na pamumula at pagpapawis. Paminsan-minsan ang mga side effect na ito ay maaaring magpatuloy nang ilang oras (maaaring 

buwan) pagkatapos ihinto ang Zoladex.

• Nabawasan ang sex drive at kawalan ng lakas.

• Pananakit, pasa, pagdurugo, pamumula o pamamaga kung saan tinuturok ang Zoladex LA.

Karaniwan (maaaring makaapekto ng hanggang 1 sa 10 tao)

• Pananakit sa iyong ibabang likod o mga problema sa pag-ihi. Kung mangyari ito,makipag-usap sa iyong doktor.

• Sakit sa buto sa simula ng paggamot. Kung mangyari ito,makipag-usap sa iyong doktor.

• Pansamantalang paglala ng mga sintomas ng iyong kanser sa simula ng paggamot.
• Pagnipis ng iyong mga buto.

• Tumataas ang mga antas ng asukal sa dugo.

• Pangingilig sa iyong mga daliri o paa.

• Mga pantal sa balat.

• Pagkalagas ng buhok.

• Dagdag timbang.

• Sakit sa mga kasukasuan.
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• Nabawasan ang paggana ng puso o atake sa puso.

• Mga pagbabago sa presyon ng dugo.

• Pamamaga at lambot ng iyong mga suso.
• Mga pagbabago sa iyong kalooban (kabilang ang depresyon).

Napakabihirang (maaaring makaapekto ng hanggang 1 sa 10,000 tao)

• Mga problema sa psychiatric na tinatawag na psychotic disorder na maaaring kabilang ang mga guni-guni (nakakakita, nakakaramdam o 

nakakarinig ng mga bagay na wala roon), hindi maayos na pag-iisip at mga pagbabago sa personalidad. Ito ay napakabihirang.

• Ang pagbuo ng tumor ng pituitary gland sa iyong ulo o, kung mayroon ka nang tumor sa iyong pituitary gland, maaaring 
dumugo o gumuho ang tumor ng Zoladex LA. Ang mga epektong ito ay napakabihirang. Ang mga pituitary tumor ay 
maaaring magdulot ng matinding pananakit ng ulo, pakiramdam o pagkakasakit, pagkawala ng paningin at pagkawala 
ng malay.

Hindi alam (hindi matantya ang dalas mula sa magagamit na data)

• Mga pagbabago sa iyong dugo.

• Mga problema sa atay kabilang ang jaundice.

• Isang namuong dugo sa iyong mga baga na nagdudulot ng pananakit ng dibdib o kakapusan sa paghinga.

• Pamamaga ng baga. Ang mga sintomas ay maaaring tulad ng pulmonya (tulad ng pakiramdam ng kakapusan sa paghinga at 

pag-ubo).

• Mga pagbabago sa ECG (QT prolongation).

Impormasyon para sa mga lalaki

Ang mga sumusunod na epekto ay maaaring mangyari sa mga lalaki: 

Napakakaraniwan (maaaring makaapekto sa higit sa 1 sa 10 tao)

• kawalan ng lakas.

Karaniwan (maaaring makaapekto ng hanggang 1 sa 10 tao)

• Pananakit sa iyong ibabang likod o mga problema sa pag-ihi. Kung mangyari ito,makipag-usap sa iyong doktor.

• Sakit sa buto sa simula ng paggamot. Kung mangyari ito,makipag-usap sa iyong doktor.

• Nabawasan ang paggana ng puso o atake sa puso.

• Pamamaga at lambot ng iyong mga suso.
• Tumataas ang mga antas ng asukal sa dugo.

Impormasyon para sa mga kababaihan

Ang mga sumusunod na epekto ay maaaring mangyari sa mga kababaihan: 

Napakakaraniwan (maaaring makaapekto sa higit sa 1 sa 10 tao)

• Pagkatuyo ng ari.
• Isang pagbabago sa laki ng dibdib.

• Ang acne ay madalas na naiulat (kadalasan sa loob ng isang buwan ng pagsisimula ng paggamot).

Karaniwan (maaaring makaapekto ng hanggang 1 sa 10 tao)

• Sakit ng ulo.

Bihira (maaaring makaapekto ng hanggang 1 sa 1,000 tao)

• Maliit na mga cyst (pamamaga) sa mga ovary na maaaring magdulot ng pananakit. Karaniwang nawawala ang mga ito nang 

walang paggamot.

• Ang ilang kababaihan ay maagang pumapasok sa menopause sa panahon ng paggamot sa Zoladex LA, at ang kanilang mga regla ay hindi 

bumabalik kapag ang paggamot sa Zoladex LA ay tumigil.

Hindi alam (hindi matantya ang dalas mula sa magagamit na data)
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• Pagdurugo mula sa ari. Ito ay pinaka-malamang na mangyari sa unang buwan pagkatapos simulan ang Zoladex LA at dapat na 

huminto sa sarili nitong. Gayunpaman, kung magpapatuloy ito o hindi ka komportable,makipag-usap sa iyong doktor.

• Ang isang bahagyang pagtaas sa mga sintomas ng fibroids, tulad ng pananakit.

Huwag mag-alala sa listahang ito ng mga posibleng epekto. Maaaring hindi mo makuha ang alinman sa mga ito.

Pag-uulat ng mga side effect
Kung magkakaroon ka ng anumang side effect, makipag-usap sa iyong doktor, parmasyutiko o nars. Kabilang dito ang anumang 

posibleng side effect na hindi nakalista sa leaflet na ito. Maaari ka ring direktang mag-ulat ng mga side effect sa pamamagitan ng Yellow 

Card Scheme, Website:www.mhra.gov.uk/yellowcard o maghanap ng MHRA Yellow Card sa Google Play o Apple App Store. Sa 

pamamagitan ng pag-uulat ng mga side effect maaari kang makatulong na magbigay ng higit pang impormasyon sa kaligtasan ng gamot 

na ito.

5. Paano mag-imbak ng Zoladex LA

• Maaaring bigyan ka ng iyong doktor ng reseta upang makuha mo ang iyong gamot mula sa parmasya at 
ibigay ito sa iyong doktor kapag nakita mo siyang muli.

• Ilayo ang gamot na ito sa paningin at abot ng mga bata.
• Itago ito sa orihinal nitong pakete at huwag sirain ang selyo.
• Huwag itago ito sa itaas ng 25°C.

• Huwag gamitin ang gamot na ito pagkatapos ng petsa ng pag-expire na nakasaad sa karton. Ang petsa ng pag-expire ay tumutukoy sa huling 

araw ng buwang iyon.

• Huwag itapon ang anumang gamot sa pamamagitan ng wastewater o basura sa bahay. Tanungin ang iyong parmasyutiko kung paano 

itapon ang mga gamot na hindi mo na ginagamit. Ang mga hakbang na ito ay makakatulong sa pagprotekta sa kapaligiran.

6. Mga nilalaman ng pack at iba pang impormasyon

Ano ang nilalaman ng Zoladex LA 10.8 mg Implant
Ang aktibong sangkap ay goserelin. Ang bawat Zoladex LA 10.8 mg Implant ay naglalaman ng 10.8 mg ng goserelin. 
Ang iba pang sangkap ay lactide/glycolide copolymer na isang hindi aktibong sangkap.

Ano ang hitsura ng Zoladex LA 10.8 mg Implant at mga nilalaman ng pack
Ang Zoladex LA 10.8 mg Implant ay dumating bilang isang implant (isang napakaliit na pellet) sa isang pre-filled syringe, na 
handang gamitin ng doktor o nars.

Ang Zoladex LA 10.8 mg Implant ay ginawa sa mga pakete ng isang implant (injection).

May-hawak ng Awtorisasyon sa Marketing

AstraZeneca UK Limited, 
600 Capability Green,
Luton, LU1 3LU,
UK.

Manufacturer

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

Huling binago ang leaflet na ito noong 11/2021
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© AstraZeneca 2021

Ang Zoladex ay isang rehistradong trademark ng grupo ng mga kumpanya ng AstraZeneca.

ONC 21 0036a

Iba pang mga mapagkukunan ng impormasyon

Upang makinig o humiling ng kopya ng leaflet na ito sa Braille, malaking print o audio 

mangyaring tumawag, nang walang bayad:

0800 198 5000 (UK lang)
Mangyaring maging handa na ibigay ang sumusunod na impormasyon:

Pangalan ng Produkto

Reference number
Zoladex LA 10.8 mg Implant 
17901/0065

Ito ay isang serbisyong ibinigay ng Royal National Institute of Blind 
People.
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