
ג"מ2.5  סרט מצופות טבליות®פמרה
letrozole

.עבורך חשוב מידע מכיל שהוא מכיוון התרופה את ליטול שתתחיל לפני הזה העלון כל את בעיון קרא

.שוב אותו לקרוא שתצטרך ייתכן. זה עלון שמור-
.האחות או הרוקח או הרופא את שאל, נוספות שאלות לך יש אם-
 זהים שלהם המחלה סימני אם גם, להם להזיק עלול זה. לאחרים זה את תעביר אל. בלבד עבורך נרשמה זו תרופה-

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

4. סעיף ראה. זה בעלון מופיעות שאינן

זה בעלון יש מה
משמשת היא ולמהFemara  מהי1.
Femara נטילת לפני לדעת עליך מה2.
Femara את לקחת איך3.
אפשריות לוואי תופעות4.
Femara את לאחסן איך5.
נוסף ומידע החבילה תוכן6.

משמשת היא ולמהFemara  מהי1.

עובד זה ואיךFemara  מהי
" או( הורמונלי טיפול זהו. ארומטאז מעכבי הנקראות תרופות לקבוצת שייך זה. לטרוזול בשם פעיל חומר מכילה פמרה

 פמרה. נשיים מין הורמוני שהם אסטרוגנים ידי על קרובות לעתים מגורה השד סרטן צמיחת. השד בסרטן") אנדוקריני
 את לחסום עלולה ולכן אסטרוגנים בייצור המעורב") ארומטאז(" אנזים חסימת ידי על האסטרוגן כמות את מפחיתה
 או/ו לגדול מפסיקים או מאטים גידול תאי מכך כתוצאה. לצמוח כדי לאסטרוגנים הזקוק השד סרטן של הצמיחה
.בגוף אחרים לחלקים להתפשט

Femara משמש למה
Femara מחזור הפסקת כלומר המעבר גיל שעברו בנשים השד בסרטן לטיפול משמש.

 מיידי ניתוח של במקרה שד סרטן ניתוח לפני ראשון כטיפול לשמש יכול זה. שוב להתרחש סרטן למנוע כדי משמש זה
. בטמוקסיפן שנים חמש של טיפול לאחר או שד סרטן ניתוח לאחר ראשון כטיפול בו להשתמש שניתן או מתאים אינו

Femaraמתקדם שד סרטן עם בחולות בגוף אחרים לחלקים שד גידולי התפשטות למניעת גם משמשת.

.שלך הרופא את שאל, זו תרופה עבורך נרשמה מדוע אוFemara  של הפעולה אופן לגבי כלשהן שאלות לך יש אם

Femara נטילת לפני לדעת עליך מה2.

.זה בעלון הכללי מהמידע שונים להיות עשויים הם. בקפידה הרופא הוראות כל את בצע

Femara את תיקח אל
6), בסעיף המפורטים( זו תרופה של האחרים מהמרכיבים לאחד או ללטרוזול אלרגי אתה אם-
,המעבר גיל את עברת לא עדיין אם כלומר, מחזור לך יש עדיין אם-
,בהריון את אם-
.מניקה את אם-

.שלך הרופא עם ותדבר זו תרופה תיקח אל, עליך חל הללו מהתנאים אחד אם

זהירות ואמצעי אזהרות
Femara נטילת לפני שלך הרוקח או הרופא עם שוחח

,חמורה כליות מחלת לך יש אם-
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,חמורה כבד מחלת לך יש אם-
3). בסעיף" בפמרה טיפול במהלך מעקב" גם ראה( בעצמות שברים או אוסטאופורוזיס של היסטוריה לך יש אם-

 שלך הטיפול במהלך בחשבון זאת ייקח שלך הרופא. שלך לרופא ספר,עליך חל הללו מהתנאים אחד אם
.בפמרה

 את הניחו-  בגידים נפיחות או כאב של סימן בכל4).  סעיף ראה( בגידים לפגיעה או בגידים לדלקת לגרום עלול.
Letrozole לרופא ופנו הכואב האזור

 לא נוער ובני ילדים 18) לגיל מתחת( נוער ובני ילדים
.זו בתרופה להשתמש צריכים

)ומעלה65  גיל( מבוגרים אנשים
.אחרים למבוגרים כמו מינון באותו זו בתרופה להשתמש יכולים ומעלה65  בני אנשים

ופמרה אחרות תרופות
 שהושגו תרופות כולל, כלשהן אחרות תרופות ליטול עשוי או לאחרונה נטלת, נוטל אתה אם לרוקח או לרופא ספר
.מרשם ללא

ופוריות הנקה, הריון
 בשימוש איתך לדון צריך שלך הרופא, זאת עם. המעבר גיל את שעברת לאחר רקFemara  את לקחת צריך אתה-

.בפמרה הטיפול במהלך להריון להיכנס פוטנציאל לך יש שעדיין ייתכן שכן, יעיל מניעה באמצעי

.לתינוקך להזיק עלולה שהיא מכיוון מניקה או בהריון את אם פמארה ליטול אסור-

במכונות ושימוש נהיגה
 שתרגיש עד מכונות או כלים תפעיל או תנהג אל, כללי באופן טוב לא או מנומנמת, עייפות, סחרחורת מרגיש אתה אם
.נורמלי שוב

לקטוז מכילה פמרה
.זו תרופה נטילת לפני לרופא פנה, מסוימים לסוכרים סבילות אי לך שיש שלך הרופא ידי על לך נאמר אם

נתרן מכיל פמרה
".נתרן ללא" למעשה כלומר, לטבליה) ג"מ(23  נתרן ממול-1 מ פחות מכילה זו תרופה

Femara את לקחת כיצד3.

.בטוח אינך אם הרוקח או הרופא עם בדוק. לך אמר הרוקח או שהרופא כפי בדיוק התרופה את תמיד קח

 לזכור לך תעזור יום בכל שעה באותהFemara  נטילת. ביום פעם שתילקחFemara  של אחת טבליה הוא הרגיל המינון
.הטבליה את לקחת מתי

.אחר נוזל או מים כוס עם בשלמותה אותה לבלוע ויש אוכל בלי או עם הטבליה את ליטול ניתן

Femara את לקחת זמן כמה
. שנים אפילו או חודשים במשך זה את לקחת שתצטרך ייתכן. לך אומר שלך הרופא עוד כל יום כלFemara  את לקחת המשך

.שלך הרופא עם שוחחFemara,  את לקחת להמשיך זמן כמה לגבי כלשהן שאלות לך יש אם

בפמרה טיפול במהלך מעקב
 אם לבדוק כדי מצבך אחר קבוע באופן יעקוב שלך הרופא. קפדני רפואי פיקוח תחת רק התרופה את לקחת צריך אתה

.הנכונה בצורה משפיע הטיפול

 שלך הרופא. שלך בגוף האסטרוגנים הפחתת עקב) אוסטאופורוזיס( שלך העצמות של לבזבוז או לדילול לגרום עלולה.
Femara הטיפול ואחרי במהלך, לפני) לאוסטאופורוזיס לניטור דרך( שלך העצם צפיפות את למדוד להחליט עשוי

צריך שאתה ממה פמרה יותר לוקח אתה אם
 חולים לבית או לרופא מיד פנה, שלך הטבליות את בטעות לוקח אחר מישהו אם אוFemara,  מדי יותר נטלת אם

.רפואי בטיפול צורך שיהיה ייתכן. הטבליות חבילת את להם הראה. ייעוץ לקבלת



Femara את לקחת שכחת אם
 שלך הבאה המנה את וקבל שהחמצת המנה על דלג), שעות3  או2  תוך למשל( שלך הבאה למנה הזמן הגיע כמעט אם-

.אמור אתה כאשר
.כרגיל הבאה הטבליה את קח מכן ולאחר, זוכר שאתה ברגע המנה את קח, אחרת-
.שהחמצת המנה על לפצות כדי כפולה מנה ליטול אין-

Femara את לקחת תפסיק אם
Femara". את לקחת זמן כמה" לעיל הסעיף את גם ראה. זאת לעשות לך אומר שלך הרופא כן אם אלאFemara  את לקחת תפסיק אל

אפשריות לוואי תופעות4.

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

.טיפול של שבועות מספר עד ימים מספר לאחר ייעלמו כלל ובדרך בינוניות עד קלות הלוואי תופעות רוב

 אסטרוגנים מחוסר לנבוע עשויות, נרתיקי דימום או שיער נשירת, חום גלי כגון, הללו הלוואי מתופעות חלק
.בגוף

.מהם אחד אף תחווה שלא ייתכן. אפשריות לוואי תופעות של זו מרשימה תיבהל אל

(שכיחות לא: חמורות להיות עלולות הלוואי מתופעות חלק
):אנשים100  מתוך1  עד על להשפיע עשוי

, קואורדינציה אובדן), ברגל או בזרוע במיוחד( בגוף חלק בכל תחושה אובדן או שיתוק, חולשה-
).שבץ למשל, מוחית להפרעה סימן( נשימה או דיבור קשיי או בחילה
).לב להפרעת סימן( בחזה פתאומי מעיק כאב

.מגע בעת כואב ואולי ביותר רגיש שהוא וריד לאורך ואדמומיות נפיחות
).לבנים דם בתאי חוסר( זיהומים עקב בפה כיבים או צמרמורות, חמור חום

.חמור מתמשך ראייה טשטוש
).לעצמות שרירים המחברים חיבור רקמות( בגיד דלקת או בגיד דלקת

-
-
-
-
-

):אנשים1,000  מתוך1  עד על להשפיע עשוי(נדִָיר
, בזרועות פתאומי כאב או כחלחל עור צבע שינוי, מהיר לב קצב, התעלפות, בחזה כאבים, נשימה קשיי-

).דם קריש שנוצר שייתכן סימנים( הרגל בכף או ברגליים
)לעצמות שרירים המחברים חיבור רקמות( בגיד קרע -

.מיד שלך לרופא ספר, מתרחש לעיל מהדברים אחד אם

:בפמרה הטיפול במהלך הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם מיד הרופא את ליידע עליך, כן כמו

).אלרגית לתגובה סימנים( ובגרון בפנים בעיקר נפיחות-
).הפטיטיס של סימנים( כהה שתן, תיאבון אובדן, בחילות, צהובים ועיניים עור-
).עור להפרעת סימנים( חום, עור קילוף, בפה או בעיניים, בשפתיים שלפוחיות, אדום עור, פריחה-

):אנשים10  מתוך-1 מ יותר על להשפיע עשוי(מאוד שכיחות הלוואי מתופעות חלק
חום גלי-
)היפרכולסטרולמיה( כולסטרול של מוגברת רמה-
עייפות-
מוגברת הזעה-
)ארתרלגיה( ובמפרקים בעצמות כאבים-

.שלך לרופא ספר, חמורה בצורה עליך משפיע מאלה אחד אם

:)אנשים10  מכל1  עד על להשפיע עשוי( שכיחות הלוואי מתופעות חלק
בעור פריחה-
ראש כאב-
סחרחורת-
)טוב לא מרגיש כלל בדרך( חולשה-
שלשולים, עצירות, עיכול הפרעות, הקאות, בחילות כגון העיכול במערכת הפרעות-
תיאבון איבוד או עלייה-



בשרירים כאב-
 גם ראה( מסוימים במקרים בעצמות לשברים שמוביל מה), אוסטאופורוזיס( שלך העצמות של בזבוז או דילול-

3) בסעיף" בפמרה טיפול במהלך מעקב"
)בצקת( הקרסוליים, הרגליים, הידיים, הידיים של נפיחות-
דיכאון-
במשקל עלייה-
שיער איבוד-
)דם לחץ יתר( מוגבר דם לחץ-
בטן כאבי-
יבש עור-
נרתיקי דימום-
מהיר לב קצב, לב דפיקות-
)פרקים דלקת( מפרקים נוקשות-
בחזה כאב-

.שלך לרופא ספר, חמורה בצורה עליך משפיע מאלה אחד אם

:)אנשים100  מתוך1  עד על להשפיע עשוי( שכיחות אינן אחרות לוואי תופעות
שינה נדודי, נמנום, זיכרון בעיות, נמנום, עצבנות, עצבנות, חרדה כגון עצביות הפרעות-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

)הקרפלית התעלה תסמונת( היד כף בפרק או בידיים צריבה תחושת או כאב
מגע של זו במיוחד, בתחושה פגיעה

בעיניים גירוי, מטושטשת ראייה כגון עיניים הפרעות
)אורטיקריה( גירוד כגון עור הפרעות
יובש או מהנרתיק הפרשות
בחזה כאבים

חום
בפה יובש, טעם הפרעת, צמא
ריריות ממברנות של יובש
במשקל ירידה
שתן מתן של מוגברת תדירות, השתן בדרכי דלקת
להְׁשִתְעַלֵ

אנזימים של מוגברת רמה
והעיניים העור של הצהבה
)אדומות דם כדוריות של פירוק תוצר( בילירובין של בדם גבוהות רמות

)הזמינים מהנתונים התדירות את להעריך ניתן לא(ידועה לא בתדירות לוואי תופעות
.כפוף במצב תופסים שלך האגודל או האצבע שבו מצב, אצבע טריגר

.שלך לרופא ספר, חמורה בצורה עליך משפיע מאלה אחד אם

לוואי תופעות על דיווח
 בעלון מופיעות שאינן אפשריות לוואי תופעות כל כולל זה. הרוקח או הרופא עם שוחח, כלשהן לוואי תופעות מקבל אתה אם
.זה

 חפש אוyellowcard www.mhra.gov.uk/: אינטרנט אתר: הצהוב הכרטיס תוכנית דרך ישירות לוואי תופעות על לדווח גם יכול אתה
Store App.Apple  אוPlay- Google בMHRA  של הצהוב הכרטיס את

.זו תרופה של הבטיחות על נוסף מידע לספק לעזור יכול אתה לוואי תופעות על דיווח ידי על

Femara את לאחסן כיצד5.

.ילדים של ומראייתם ידם מהישג להרחיק יש-
 של האחרון ליום מתייחס התפוגה תאריךEXP.  לאחר הקרטון גבי על המופיע התפוגה תאריך לאחר-Femara ב להשתמש אין-

.חודש אותו
30ºC. מעל לאחסן אין-
.לחות מפני להגן כדי המקורית באריזה לאחסן יש-
.חבלה סימני מראה או שניזוקה חבילה בכל להשתמש אין-

נוסף ומידע החבילה תוכן6.



פמרה מכילה מה
.לטרוזול ג"מ2.5  מכילה בסרט מצופה טבליה כל. לטרוזול הוא הפעיל החומר-
 סטארט מגנזיום, נתרן עמילן גליקולאט, תירס עמילן, תאית מיקרו-גבישי, מונוהידראט לקטוז הם האחרים המרכיבים-

(171  חמצני דו טיטניום8000,  מאקרוגול, טלק(E464),  מהיפרומלוז מורכב הציפוי. מים נטול קולואידית וסיליקה
(E172  צהוב ברזל ותחמוצת).(E

האריזה ותכולתFemara  נראית איך
. ועגולות כהות צהובות הן הסרט מצופות הטבליות. סרט מצופות כטבליות מסופק"FV"- ו אחד בצד"CG"- השני בצד.

-Femara  ב מסומנים הם
.שלך במדינה זמינים יהיו האריזה גדלי כל שלא ייתכן. טבליות100  או30 28, 14, 10,  מכילה   שלפוחית חבילת כל-

 ויסטה בניין שיווק אישור בעל
,מוגבל אירלנד נוברטיס

4 , פארק אלם

Road, Ballsbridge, Dublin,Merrion

.אירלנד

יצַרןָ
Annunziata )NA(,  Torre 80058 131, Schito Provinciale SPA, Via FarmaNovartis איטליה.

 קומה7FQ,  Lane, London, W12 Wood Place, 195 City Building, White WestWorks, The בריטניה.
Limited, 2 UK PharmaceuticalsNovartis

:הבאים השמות תחת-EEA ב החברות במדינות מורשה זה תרופתי מוצר

הרפואי המוצר שםהחברות המדינה שם

פמרושוודיה נורבגיה, איסלנד, פינלנד, דנמרק

, אסטוניה, כיה'צ, קפריסין, קרואטיה, בולגריה, בלגיה, אוסטריה
, ליטא, לטביה, איטליה, אירלנד, הונגריה, יוון, גרמניה, צרפת

, סלובניה, סלובקיה, רומניה, פורטוגל, מלטה(BE),  לוקסמבורג
ובריטניה הולנד, ספרד

פמרה

-04/2021.ב לאחרונה עודכן זה עלון

Ltd- UK Pharmaceuticals ב רפואי מידע עם קשר צור אנא, אחר בפורמט העלון את תרצה או, נוסף מידע תרצה אם
,Novartis01276.698370  טלפון מספר

FEMARA רשום מסחרי סימן הוא.

Limited UK Pharmaceuticals.Novartis  יוצרים זכויות


