
Femara®Comprimate filmate de 2,5 mg
letrozol

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru 
dumneavoastră.
- Păstrați acest prospect. Este posibil să fie nevoie să-l citiți din nou.
- Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului sau asistentei.

- Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu-l transmite altora. Le poate dăuna, chiar dacă semnele lor de boală 
sunt aceleași cu ale dumneavoastră.

- Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului sau asistentei medicale. Aceasta include orice reacții adverse posibile care nu 

sunt enumerate în acest prospect. Vezi secțiunea 4.

Ce este în acest prospect
1. Ce este Femara și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi Femara
3. Cum să luați Femara
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Femara
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Femara și pentru ce se utilizează

Ce este Femara și cum funcționează
Femara conține o substanță activă numită letrozol. Aparține unui grup de medicamente numite inhibitori de aromatază. Este un 
tratament hormonal (sau „endocrin”) pentru cancerul de sân. Creșterea cancerului de sân este frecvent stimulată de estrogeni, 
care sunt hormoni sexuali feminini. Femara reduce cantitatea de estrogen prin blocarea unei enzime („aromataza”) implicată în 
producerea de estrogeni și, prin urmare, poate bloca creșterea cancerului de sân care are nevoie de estrogeni pentru a crește. Ca 
o consecință, celulele tumorale încetinesc sau încetează să crească și/sau să se răspândească în alte părți ale corpului.

Pentru ce se utilizează Femara
Femara este utilizat pentru a trata cancerul de sân la femeile care au trecut prin menopauză, adică întreruperea menstruației.

Este folosit pentru a preveni apariția din nou a cancerului. Poate fi folosit ca prim tratament înainte de operația de cancer de sân în cazul în care 
intervenția chirurgicală imediată nu este adecvată sau poate fi utilizat ca prim tratament după operația de cancer de sân sau după cinci ani de 
tratament cu tamoxifen. Femara este, de asemenea, utilizat pentru a preveni răspândirea tumorii de sân în alte părți ale corpului la pacienții cu 
cancer de sân în stadiu avansat.

Dacă aveți întrebări despre cum funcționează Femara sau despre motivul pentru care v-a fost prescris acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră.

2. Ce trebuie să știți înainte să luați Femara

Urmați cu atenție toate instrucțiunile medicului. Acestea pot diferi de informațiile generale din acest prospect.

Nu luați Femara
- dacă sunteți alergic la letrozol sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la punctul 6),
- dacă mai aveți menstruații, adică dacă nu ați trecut încă prin menopauză,
- dacă sunteți însărcinată,
- dacă alăptați.
Dacă vi se aplică oricare dintre aceste condiții, nu luați acest medicament și discutați cu medicul dumneavoastră.

Avertismente și precauții
Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul înainte de a lua Femara

- dacă aveți o boală renală severă,
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- dacă aveți o boală hepatică severă,
- dacă aveți antecedente de osteoporoză sau fracturi osoase (vezi, de asemenea, „Urmărirea în timpul tratamentului cu Femara” la punctul 3).

Dacă oricare dintre aceste condiții vi se aplică,spuneți medicului dumneavoastră. Medicul dumneavoastră va ţine cont de acest lucru în timpul tratamentului 

dumneavoastră cu Femara.

Letrozolul poate provoca inflamarea tendoanelor sau leziuni ale tendonului (vezi pct. 4). La orice semn de durere sau umflare a tendonului 
- odihniți zona dureroasă și contactați medicul dumneavoastră.

Copii și adolescenți (sub 18 ani) Copiii și adolescenții nu 
trebuie să utilizeze acest medicament.

Persoane în vârstă (cu vârsta de 65 de ani și peste)

Persoanele cu vârsta de 65 de ani și peste pot utiliza acest medicament în aceeași doză ca și pentru alți adulți.

Alte medicamente și Femara
Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente, inclusiv 
dintre cele eliberate fără prescripție medicală.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea
- Trebuie să luați Femara numai când ați trecut prin menopauză. Cu toate acestea, medicul dumneavoastră trebuie să discute cu 

dumneavoastră despre utilizarea unei contracepții eficiente, deoarece este posibil să aveți încă potențialul de a rămâne gravidă în 
timpul tratamentului cu Femara.

- Nu trebuie să luați Femara dacă sunteți gravidă sau alăptați, deoarece poate dăuna copilului dumneavoastră.

Conducerea și folosirea utilajelor
Dacă vă simțiți amețit, obosit, somnolent sau în general rău, nu conduceți vehicule și nu folosiți niciun fel de unelte sau utilaje până când vă simțiți din nou 

normal.

Femara conține lactoză
Dacă medicul dumneavoastră v-a spus că aveți intoleranță la unele zaharuri, adresați-vă medicului dumneavoastră înainte de a 
lua acest medicament.

Femara conține sodiu
Acest medicament conține mai puțin de 1 mmol de sodiu (23 mg) per comprimat, adică practic „fără sodiu”.

3. Cum să luați Femara

Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Consultați medicul sau farmacistul dacă nu 
sunteți sigur.

Doza uzuală este de un comprimat de Femara care trebuie luat o dată pe zi. Luarea Femara la aceeași oră în fiecare zi vă va ajuta să vă 
amintiți când să vă luați comprimatul.

Comprimatul poate fi luat cu sau fără alimente și trebuie înghițit întreg cu un pahar cu apă sau alt lichid.

Cât timp să luați Femara
Continuați să luați Femara în fiecare zi atât timp cât vă spune medicul dumneavoastră. Poate fi necesar să-l luați luni sau chiar ani. Dacă 
aveți întrebări despre cât timp să continuați să luați Femara, discutați cu medicul dumneavoastră.

Urmărire în timpul tratamentului cu Femara
Trebuie să luați acest medicament numai sub strictă supraveghere medicală. Medicul dumneavoastră vă va monitoriza în mod regulat 
starea dumneavoastră pentru a verifica dacă tratamentul are efectul potrivit.

Femara poate provoca subțierea sau pierderea oaselor (osteoporoză) din cauza reducerii estrogenilor din organism. Medicul 
dumneavoastră poate decide să vă măsoare densitatea osoasă (o modalitate de monitorizare a osteoporozei) înainte, în timpul și după 
tratament.

Dacă luați mai mult Femara decât trebuie
Dacă ați luat prea mult Femara sau dacă altcineva vă ia accidental comprimatele, contactați imediat un medic sau un 
spital pentru sfaturi. Arată-le pachetul de tablete. Tratamentul medical poate fi necesar.



Dacă uitați să luați Femara
- Dacă este aproape timpul pentru următoarea doză (de exemplu, în 2 sau 3 ore), sări peste doza pe care aţi omis-o şi luaţi următoarea 

doză când trebuie.
- În caz contrar, luați doza imediat ce vă amintiți, apoi luați următorul comprimat așa cum ați proceda în mod normal.
- Nu luați o doză dublă pentru a compensa cea pe care ați omis-o.

Dacă încetați să luați Femara
Nu încetați să luați Femara decât dacă medicul dumneavoastră vă spune acest lucru. Consultați și secțiunea de mai sus „Cât timp să luați Femara”.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Majoritatea reacțiilor adverse sunt ușoare până la moderate și, în general, vor dispărea după câteva zile până la câteva săptămâni de 
tratament.

Unele dintre aceste reacții adverse, cum ar fi bufeurile, căderea părului sau sângerările vaginale, se pot datora lipsei de estrogeni din 
corpul dumneavoastră.

Nu vă alarmați de această listă de posibile efecte secundare. Este posibil să nu experimentați niciuna dintre ele.

Unele reacții adverse pot fi grave: Mai puțin frecvente(
poate afecta până la 1 din 100 de persoane):
- Slăbiciune, paralizie sau pierdere a senzației în orice parte a corpului (în special braț sau picior), pierderea coordonării, 

greață sau dificultăți de vorbire sau de respirație (semn al unei tulburări cerebrale, de exemplu accident vascular cerebral).
Durere bruscă în piept opresivă (semn al unei tulburări cardiace).
Umflare și roșeață de-a lungul unei vene care este extrem de sensibilă și posibil dureroasă când este atinsă.
Febră severă, frisoane sau ulcere bucale din cauza infecțiilor (lipsa globulelor albe).
Vedere încețoșată persistentă severă.
Inflamația unui tendon sau a tendinitei (țesuturi conjunctive care leagă mușchii de oase).

-
-
-
-
-
Rar(poate afecta până la 1 din 1.000 de persoane):
- Dificultăți de respirație, durere în piept, leșin, ritm cardiac rapid, decolorare albăstruie a pielii sau durere bruscă de braț, picior 

sau picior (semne că s-ar putea să se fi format un cheag de sânge).
Ruptura unui tendon (țesuturi conjunctive care leagă mușchii de oase)-

Dacă apare oricare dintre situațiile de mai sus, spuneți imediat medicului dumneavoastră.

De asemenea, trebuie să informați imediat medicul dacă prezentați oricare dintre următoarele simptome în timpul 
tratamentului cu Femara:
- Umflarea în principal a feței și a gâtului (semne de reacție alergică).
- Îngălbenirea pielii și a ochilor, greață, pierderea poftei de mâncare, urină de culoare închisă (semne de hepatită).
- Erupție cutanată, piele roșie, vezicule la nivelul buzelor, ochilor sau gurii, descuamarea pielii, febră (semne de tulburare a pielii).

Unele efecte secundare sunt foarte frecvente(poate afecta mai mult de 1 din 10 persoane):
- Bufeuri
- Nivel crescut de colesterol (hipercolesterolemie)
- Oboseala
- Transpirație crescută
- Dureri la nivelul oaselor și articulațiilor (artralgie)
Dacă oricare dintre acestea vă afectează sever, spuneți medicului dumneavoastră.

Unele reacții adverse sunt frecvente (poate afecta până la 1 din 10 persoane):
- Erupții cutanate
- Durere de cap
- Ameţeli
- stare de rău (în general, stare de rău)
- Tulburări gastro-intestinale cum ar fi greață, vărsături, indigestie, constipație, diaree
- Creșterea sau pierderea poftei de mâncare



- Durere în mușchi
- Subțierea sau pierderea oaselor (osteoporoză), ducând la fracturi osoase în unele cazuri (vezi și „Urmărirea în 

timpul tratamentului cu Femara” la punctul 3)
- Umflarea bratelor, mainilor, picioarelor, gleznelor (edem)
- Depresie
- Cresterea in greutate
- Pierderea parului

- Tensiune arterială crescută (hipertensiune arterială)
- Durere abdominală
- Piele uscata
- sangerari vaginale
- Palpitații, ritm cardiac rapid
- rigiditate articulară (artrita)
- Dureri în piept
Dacă oricare dintre acestea vă afectează sever, spuneți medicului dumneavoastră.

Alte reacții adverse sunt mai puțin frecvente (poate afecta până la 1 din 100 de persoane):

- Tulburări nervoase cum ar fi anxietate, nervozitate, iritabilitate, somnolență, probleme de memorie, 
somnolență, insomnie

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

Durere sau senzație de arsură la mâini sau încheietura mâinii (sindrom de tunel carpian)

Deteriorarea senzației, în special cea a atingerii
Tulburări oculare, cum ar fi vedere încețoșată, iritarea ochilor
Tulburări ale pielii, cum ar fi mâncărime (urticarie)
Secreții vaginale sau uscăciune
Dureri de sâni
Febră
Sete, tulburări ale gustului, gură uscată
Uscăciunea membranelor mucoase
Scăderea în greutate
Infecție a tractului urinar, frecvență crescută a urinării
Tuse
Nivel crescut de enzime

Îngălbenirea pielii și a ochilor
Niveluri ridicate ale bilirubinei în sânge (un produs de degradare a globulelor roșii)

Reacții adverse cu frecvență necunoscută(frecvența nu poate fi estimată din datele disponibile)
Degetul de declanșare, o afecțiune în care degetul sau degetul mare se prind în poziție îndoită.

Dacă oricare dintre acestea vă afectează sever, spuneți medicului dumneavoastră.

Raportarea efectelor secundare

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Aceasta include orice reacții adverse posibile care nu sunt enumerate în acest 

prospect.

De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului Yellow Card: site-ul web: www.mhra.gov.uk/
yellowcard sau căutați MHRA Yellow Card în Google Play sau Apple App Store.

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de mai multe informații privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Femara

- A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.
- Nu utilizaţi Femara după data de expirare înscrisă pe cutie după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a 

lunii respective.
- A nu se păstra la temperaturi peste 30ºC.

- A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de umiditate.
- Nu utilizați niciun pachet care este deteriorat sau care prezintă semne de manipulare.

6. Conținutul ambalajului și alte informații



Ce conține Femara
- Substanța activă este letrozolul. Fiecare comprimat filmat conține letrozol 2,5 mg.
- Celelalte componente sunt lactoză monohidrat, celuloză microcristalină, amidon de porumb, amidon glicolat de sodiu, 

stearat de magneziu și dioxid de siliciu coloidal anhidru. Învelișul este compus din hipromeloză (E464), talc, 
macrogol 8000, dioxid de titan (E 171) și galben de oxid de fier (E 172).

Cum arată Femara și conținutul ambalajului
- Femara este furnizat sub formă de comprimate filmate. Comprimatele filmate sunt de culoare galben-închis și rotunde. Sunt 

marcate cu „FV” pe o parte și „CG” pe cealaltă parte.
- Fiecare blister conține 10, 14, 28, 30 sau 100 de comprimate. Este posibil ca nu toate dimensiunile de ambalaj să fie disponibile în țara dvs.

Deținătorul autorizației de introducere pe 
piață Clădirea Novartis Ireland Limited Vista,

Elm Park, Merrion Road, 
Ballsbridge, Dublin 4,
Irlanda.

Producător
Novartis Farma SPA, Via Provinciale Schito 131, 80058 Torre Annunziata (NA), Italia.

Novartis Pharmaceuticals UK Limited, etajul 2, clădirea WestWorks, White City Place, 195 Wood Lane, 
Londra, W12 7FQ, Regatul Unit.

Acest medicament este autorizat în statele membre ale SEE sub următoarele denumiri:

Numele statului membru Denumirea medicamentului
Danemarca, Finlanda, Islanda, Norvegia și Suedia Femar

Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Republica Cehă, 
Estonia, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, 
Letonia, Lituania, Luxemburg (BE), Malta, Portugalia, 
România, Republica Slovacă, Slovenia, Spania, Olanda și 
Regatul Unit

Femara

Acest prospect a fost revizuit ultima dată în 04/2021.

Dacă doriți mai multe informații sau doriți broșura într-un alt format, vă rugăm să contactați Informații medicale 
la Novartis Pharmaceuticals UK Ltd, numărul de telefon 01276 698370.

FEMARA este o marcă înregistrată.

Drepturi de autor Novartis Pharmaceuticals UK Limited.


