
مغلفةأقراص ملغ 2.5 ®فيمارا
ليتروزول

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

أخرى.مرة لقراءتها تحتاج قد النشرة. بهذه احتفظ -

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

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

غير محتملة جانبية آثار أي ذلك يتضمن الممرضة. أو الصيدلي أو طبيبك مع تحدث جانبية ، أعراض أي عليك ظهرت إذا -

4.القسم انظر النشرة. هذه في مذكورة

النشرةهذه في هو ما
استعمالهدواعي هي وما فيمارا هو ما 1.

فيماراتناول قبل معرفته عليك ما 2.

فيماراتأخذ كيف 3.

المحتملةالجانبية اآلثار 4.

فيماراتخزين طريقة 5.

أخرىومعلومات العبوة محتويات 6.

استعمالهدواعي هي وما فيمارا هو ما1.

يعملوكيف فيمارا هو ما
(هرموني عالج إنه األروماتاز. مثبطات تسمى األدوية من مجموعة إلى ينتمي إنه ليتروزول. تسمى فعالة مادة على فيمارا يحتوي

جنسية هرمونات وهو االستروجين ، هرمون بواسطة الثدي سرطان نمو تحفيز يتم ما غالباً الثدي. لسرطان  )"صماءغدد "أو

نمو يمنع قد وبالتالي اإلستروجين إنتاج في المتورط  )"أروماتاز("إنزيم منع طريق عن اإلستروجين كمية من فيمارا يقلل أنثوية.

إلى تنتشر أو   /والنمو عن تتوقف أو السرطانية الخاليا تبطئ لذلك ، نتيجة لينمو. اإلستروجين إلى يحتاج الذي الثدي سرطان

الجسم.من أخرى أجزاء

فيمارايستخدم فيم
الشهرية.الدورة توقف أي الطمث ، النقطاع تعرضن اللواتي النساء لدى الثدي سرطان لعالج فيمارا يستخدم

مالءمة عدم حالة في الثدي سرطان جراحة قبل أول كعالج استخدامه يمكن أخرى. مرة السرطان حدوث لمنع استخدامه يتم

عقار باستخدام العالج من سنوات خمس بعد أو الثدي سرطان جراحة بعد أول كعالج استخدامه يمكن أو الفورية الجراحة

المتقدم.الثدي سرطان مرضى لدى الجسم من أخرى أجزاء إلى الثدي ورم انتشار لمنع أيضاً فيمارا يستخدم تاموكسيفين.

طبيبك.اسأل الدواء ، هذا لك وصف لماذا أو فيمارا عمل طريقة حول أسئلة أية لديك كانت إذا

فيماراتناول قبل معرفته عليك ما2.

النشرة.هذه في العامة المعلومات عن تختلف قد بدقة. الطبيب تعليمات اتبع

فيماراتتناول ال
 ،)6القسم في المدرجة (الدواء لهذا األخرى المكونات من أي أو ليتروزول تجاه حساسية من تعاني كنت إذا -

اليأس ،بسن بعد تمر لم إذا أي فترات ، من تعاني تزال ال كنت إذا -

حامال،كنت إذا -

مرضعة.كنت إذا -

طبيبك.مع وتحدث الدواء هذا تتناول ال عليكينطبق الشروط هذه من أي كان إذا

واإلحتياطاتالمحاذير
فيماراتناول قبل الصيدلي أو طبيبك مع تحدث

الكلى ،في شديد مرض من تعاني كنت إذا -
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حاد ،كبدي مرض لديك كان إذا -

.)3القسم في  "فيماراعالج خالل المتابعة "أيضا أنظر (العظام كسور أو العظام لهشاشة مرضي تاريخ لديك كان إذا -

فيمارا.ب عالجك أثناء االعتبار بعين ذلك طبيبك سيأخذ . طبيبكأخبر عليك ،ينطبق الشروط هذه من أي كان إذا

ألم وجود على عالمة أي ظهور عند . )4القسم انظر (األوتار في إصابة أو األوتار في التهاب حدوث في الليتروزول يتسبب قد

بطبيبك.واتصل المؤلمة المنطقة أرح - تورم أو األوتار في

على يجب  ً)عاما18 من أقل (والمراهقون األطفال

الدواء.هذا استخدام عدم والمراهقين األطفال

)فأكثرسنة 65 (السن كبار
اآلخرين.البالغين مثل الجرعة بنفس الدواء هذا استخدام عاماً 65 عن أعمارهم تزيد الذين لألشخاص يمكن

وفيماراأخرى أدوية
الحصول تم التي األدوية ذلك في بما أخرى ، أدوية أي تتناول قد أو مؤخراً تناولت أو تتناول كنت إذا الصيدلي أو طبيبك أخبر

طبية.وصفة بدون عليها

والخصوبةوالرضاعة الحمل
استخدام معك طبيبك يناقش أن يجب ذلك ، مع اليأس. بسن مررت قد تكونين عندما فقط فيمارا تأخذي أن يجب -

فيمارا.ب العالج أثناء تحملي أن المحتمل من أنه حيث الفعالة ، الحمل منع وسائل

بطفلك.يضر قد ألنه مرضعة أو حامال كنت إذا فيمارا تناول ممنوع -

الماكناتواستعمال السياقة
مرة طبيعي بأنك تشعر حتى آالت أو أدوات أي تشغل أو تقود فال عام ، بشكل بالتوعك أو النعاس أو اإلرهاق أو بالدوار شعرت إذا

أخرى.

الالكتوزعلى فيمارا يحتوي

الطبي.المنتج هذا تناول قبل بطبيبك فاتصل السكريات ، بعض تجاه حساسية لديك أن طبيبك أخبرك إذا

الصوديومعلى فيمارا يحتوي

."الصوديوممن خال "أساسي بشكل يعني وهذا قرص ، لكل  )ملغ23 (صوديوم مليمول 1 من أقل على الدواء هذا يحتوي

فيماراتتناول كيف3.

متأكداً.تكن لم إذا الصيدلي أو طبيبك استشر الصيدلي. أو طبيبك أخبرك كما تماماً الدواء هذا تناول على دائماً احرص

يوم كل الوقت نفس في فيمارا تناول سيساعدك اليوم. في واحدة مرة فيمارا من واحد قرص هو اإلعتيادي الدوائي المقدار

اللوحي.جهازك تناول موعد تذكر على

آخر.سائل أو الماء من كوب مع كامال ًبلعه ويجب بدونه أو الطعام مع القرص تناول يمكن

فيماراتأخذ الوقت من كم
أسئلة أي لديك كان إذا سنوات. حتى أو لشهور تناوله إلى تحتاج قد طبيبك. أخبرك لطالما يوم كل فيمارا تناول في استمري

طبيبك.مع تحدث فيمارا ، تناول في تستمر أن يجب الوقت من كم حول

فيماراعالج أثناء المتابعة
التأثير له العالج كان إذا مما للتحقق بانتظام حالتك طبيبك سيراقب صارم. طبي إشراف تحت إال الدواء هذا تتناول أال يجب

الصحيح.

يقرر قد جسمك. في االستروجين هرمون انخفاض بسبب  )العظامهشاشة (عظامك هزال أو ترقق في فيمارا يتسبب قد

وبعده.وأثناءه العالج قبل  )العظامهشاشة لرصد طريقة (عظامك كثافة قياس طبيبك

يجبمما أكثر فيمارا تناولت إذا
المشورة على للحصول المستشفى أو بالطبيب اتصل بالخطأ ، أقراصك آخر شخص تناول إذا أو فيمارا ، من الكثير تناولت إذا

ضرورياً.الطبي العالج يكون قد األقراص. علبة لهم أظهر الفور. على



فيماراتناول نسيت إذا
في التالية الجرعة وتناول فاتتك التي الجرعة فتجاوز  ، )ساعات3 أو 2 خالل المثال سبيل على (التالية للجرعة حان قد الوقت كان إذا -

لك.المحدد الوقت

عادة.تفعل كما التالي القرص تناول ثم تتذكرها ، حالما الجرعة تناول ذلك ، خالف -

المنسية.الجرعة لتعويض مضاعفة جرعة تأخذ ال -

فيماراتناول عن توقفت إذا

."فيماراتأخذ الوقت من كم "أعاله القسم أيضا انظر بذلك. طبيبك أخبرك إذا إال فيمارا تناول عن تتوقف ال

المحتملةالجانبية اآلثار4.

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

العالج.من أسابيع بضعة إلى أيام بضعة بعد عام بشكل وستختفي معتدلة إلى خفيفة الجانبية اآلثار معظم

هرمون نقص بسبب المهبلي ، النزيف أو الشعر تساقط أو الساخنة الهبات مثل الجانبية ، اآلثار هذه بعض تكون قد

الجسم.في االستروجين

منها.أي تواجه ال قد المحتملة. الجانبية اآلثار من القائمة هذه من تنزعج ال

قد (شائعةغير خطيرة: تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض

:)شخص100 كل من 1 حتى لدى تظهر
أو التنسيق فقدان أو  )الساقأو الذراع خاصة (الجسم من جزء أي في اإلحساس فقدان أو شلل أو ضعف-

.)الدماغيةالسكتة مثل الدماغ ، في اضطراب على عالمة (التنفس أو التحدث صعوبة أو الغثيان
.)القلبفي اضطراب على عالمة (المفاجئ القمعي الصدر ألم

لمسه.عند مؤلماً يكون وربما الحساسية شديد يكون الذي الوريد طول على واحمرار تورم

.ء)البيضاالدم خاليا نقص (االلتهابات بسبب بالفم تقرحات أو قشعريرة شديدة ، حمى

ومستمرة.شديدة ضبابية رؤية

.)بالعظامالعضالت تربط التي الضامة األنسجة (األوتار التهاب أو األوتار التهاب

-

-

-

-

-

:)شخص1000 كل من 1 حتى لدى تظهر قد (نادر
الذراع في مفاجئ ألم أو الزرقة ، إلى الجلد لون وتغير القلب ، دقات وسرعة وإغماء ، الصدر ، في وألم التنفس ، في صعوبة-

.)دمويةجلطة تشكل احتمال على عالمات (القدم أو الساق أو
)بالعظامالعضالت تربط التي الضامة األنسجة (الوتر تمزق -

الفور.على طبيبك أخبر سبق ، مما أي حدوث حالة في

فيمارا:بـ العالج أثناء التالية األعراض من أياً واجهت إذا فوراً الطبيب إبالغ أيضاً يجب

.)تحسسيفعل رد عالمات (والحلق الوجه في رئيسي بشكل انتفاخ -
.)الكبداللتهاب عالمات (اللون داكن بول الشهية ، فقدان غثيان ، والعينين ، الجلد اصفرار -
.)جلديالضطراب عالمات (الحمى الجلد ، تقشر الفم ، أو العينين الشفتين ، في تقرحات الجلد ، احمرار جلدي ، طفح -

:)أشخاص10 كل من 1 من أكثر لدى تظهر قد (جداًشائعة الجانبية اآلثار بعض
الساخنةالهبات -

)الدمكوليسترول فرط (الكوليسترول مستوى ارتفاع -
إعياء-

التعرقزيادة -

)(arthralgiaوالمفاصل العظام في ألم -
طبيبك.أخبر بشدة ، األعراض هذه من أي عليك أثرت إذا

:)أشخاص10 كل من 1 حتى لدى تظهر قد (شائعة الجانبية اآلثار بعض
الجلديالطفح -

الراسصداع -

دوار-

)عامبشكل بتوعك الشعور (بالضيق الشعور -
واإلسهالواإلمساك الهضم وعسر والقيء الغثيان مثل الهضمي الجهاز اضطرابات -

الشهيةفقدان أو زيادة -



العضالتفي ألم -

المتابعة "أيضاً انظر (الحاالت بعض في العظام في كسور إلى يؤدي مما  ، )العظامهشاشة (العظام في هزال أو ترقق -

)3القسم في  "فيماراعالج أثناء
)وذمة(والكاحلين والقدمين واليدين الذراعين تورم -
كآبة-

الوزنزيادة -

الشعرتساقط -

)الدمضغط ارتفاع (الدم ضغط ارتفاع -
بطنوجع -

جافجلد -

مهبلينزيف -

القلبدقات وسرعة خفقان -

)المفاصلالتهاب (المفاصل تصلب -
صدرألم -

طبيبك.أخبر بشدة ، األعراض هذه من أي عليك أثرت إذا

:)شخص100 كل من 1 حتى لدى تظهر قد (شائعة غير األخرى الجانبية اآلثار
واألرقوالنعاس الذاكرة ومشاكل والنعاس والتهيج والعصبية القلق مثل العصبية االضطرابات-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

)الرسغيالنفق متالزمة (الرسغ أو اليدين في حرقان أو ألم
اللمسوخاصة اإلحساس ضعف

العينوتهيج الرؤية وضوح عدم مثل العين اضطرابات

)الشرى(الحكة مثل الجلد اضطرابات
مهبليةإفرازات أو جفاف

الثديألم

حمُى

الفموجفاف التذوق واضطراب العطش

المخاطيةاألغشية جفاف

الوزنانخفاض

التبولوتيرة زيادة البولية ، المسالك عدوى

سعال

اإلنزيماتمستوى زيادة

والعينينالجلد اصفرار

.ء)الحمراالدم خاليا تحلل نواتج أحد (الدم في البيليروبين مستويات ارتفاع

)المتاحةالبيانات من التردد تقدير يمكن ال (معروفةغير متكررة جانبية أعراض
االنحناء.وضع في إبهامك أو إصبعك فيها يصاب حالة وهي الزناد ، إصبع

طبيبك.أخبر بشدة ، األعراض هذه من أي عليك أثرت إذا

الجانبيةاألعراض عن التبليغ

هذه في مذكورة غير محتملة جانبية آثار أي ذلك يتضمن الصيدلي. أو طبيبك إلى تحدث جانبية ، آثار أي لديك ظهرت إذا

النشرة.

أو  yellowcard/www.mhra.gov.ukالويب: موقع الصفراء: البطاقة مخطط عبر مباشرة ًالجانبية اآلثار عن اإلبالغ أيضاً يمكنك

.Store App Appleأو  Play Googleمتجر في  Yellow MHRAبطاقة عن البحث

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

فيماراتخزين طريقة5.

األطفال.وبصر متناول عن بعيدا تبقي -

من األخير اليوم إلى الصالحية انتهاء تاريخ يشير . EXPبعد الكرتون على المدون الصالحية انتهاء تاريخ بعد فيمارا تستخدم ال -

الشهر.نفس

مئوية.درجة 30 فوق التخزين يجوز ال -

الرطوبة.من لحمايته األصلية العلبة في التخزين يجب -

العبث.عالمات عليها تظهر أو تالفة عبوة أي تستخدم ال -

أخرىومعلومات العبوة محتويات6.



فيمارايحتوي ماذا
ليتروزول.ملغ 2.5 على يحتوي مغلف قرص كل ليتروزول. هي الفعالة المادة -

ستيرات جاليكوالت ، الصوديوم نشا الذرة ، نشا الجريزوفولفين ، السليلوز الهيدرات ، أحادي الالكتوز هي األخرى المكونات -

ثاني 8000 ، ماكروغول التلك ،  ، )(E464بروبيل هيدروكسي من الطالء يتكون الالمائية. الغروية والسيليكا المغنيسيوم

.)172E (األصفر الحديد وأكسيد  )171E (التيتانيوم أكسيد

العلبةمحتويات هي وما فيمارا يبدو كيف
واحد جانب على  "FV"بـ تمييزها يتم ومستديرة. داكنة صفراء بالفيلم المطلية األقراص مغلفة. أقراص شكل على متوفر فيمارا -

اآلخر.الجانب على  "CG"و

بلدك.في العبوات أحجام جميع تتوفر ال قد قرص. 100 أو 30 أو 28 أو 14 أو 10 على شريطية عبوة كل تحتوي -
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فيمارا

04./2021في مرة آخر النشرة هذه تعديل تم

في الطبية بالمعلومات االتصال فيرجى مختلف ، بتنسيق النشرة على الحصول في ترغب أو المعلومات ، من مزيد في ترغب كنت إذا
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