
femara®2.5 mg film kaplı tabletler
letrozol

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 veya eczacınıza veya hemşirenize sorun.
- Bu ilaç sadece size reçete edilmiştir. Başkalarına iletmeyin. Hastalık belirtileri sizinkiyle aynı olsa bile 

onlara zarar verebilir.
- Herhangi bir yan etki yaşarsanız, doktorunuzla veya eczacınızla veya hemşirenizle konuşun. Bu, bu broşürde listelenmeyen olası 

yan etkileri içerir. 4. bölüme bakın.

Bu broşürde neler var?
1. FEMARA nedir ve ne için kullanılır?
2. Femara'yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Femara nasıl alınır
4. Olası yan etkiler
5. Femara nasıl saklanır
6. Paketin içeriği ve diğer bilgiler

1. FEMARA nedir ve ne için kullanılır?

Femara nedir ve nasıl çalışır?
Femara, letrozol adı verilen aktif bir madde içerir. Aromataz inhibitörleri adı verilen bir ilaç grubuna aittir. Hormonal (veya 
“endokrin”) bir meme kanseri tedavisidir. Meme kanserinin büyümesi sıklıkla kadın cinsiyet hormonları olan östrojenler 
tarafından uyarılır. Femara, östrojen üretiminde yer alan bir enzimi (“aromataz”) bloke ederek östrojen miktarını azaltır ve 
bu nedenle büyümesi için östrojene ihtiyaç duyan meme kanserinin büyümesini engelleyebilir. Sonuç olarak, tümör 
hücreleri büyümeyi ve/veya vücudun diğer bölgelerine yayılmayı yavaşlatır veya durdurur.

Femara ne için kullanılır?
Femara, menopoza girmiş kadınlarda meme kanserini tedavi etmek için kullanılır, yani adetlerin kesilmesi.

Kanserin tekrar oluşmasını önlemek için kullanılır. Meme kanseri cerrahisi öncesi ilk tedavi olarak, acil cerrahinin uygun olmadığı 
durumlarda veya meme kanseri cerrahisinden sonra ya da tamoksifen ile beş yıllık tedavi sonrasında ilk tedavi olarak 
kullanılabilir. Femara ayrıca ileri evre meme kanseri olan hastalarda meme tümörünün vücudun diğer bölgelerine yayılmasını 
önlemek için kullanılır.

Femara'nın nasıl etki gösterdiği veya bu ilacın size neden reçete edildiği hakkında herhangi bir sorunuz varsa, doktorunuza sorun.

2. Femara'yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Doktorun tüm talimatlarını dikkatlice izleyin. Bu broşürdeki genel bilgilerden farklı olabilirler.

Femara'yı almayın
- letrozole veya bu ilacın içerdiği diğer maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa (bölüm 6'da listelenmiştir),
- Hâlâ adet görüyorsanız, yani henüz menopoza girmediyseniz,
- Eğer hamileysen,
- emziriyorsanız.
Bu koşullardan herhangi biri sizin için geçerliyse, bu ilacı almayınız ve doktorunuzla konuşunuz.

Uyarılar ve önlemler
Femara'yı almadan önce doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
- Şiddetli böbrek hastalığınız varsa,
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- Şiddetli karaciğer hastalığınız varsa,
- osteoporoz veya kemik kırığı öykünüz varsa (ayrıca Bölüm 3'teki "Femara tedavisi sırasında takip"e 
bakın).
Bu koşullardan herhangi biri sizin için geçerliyse,doktoruna söyle. Femara ile tedaviniz sırasında doktorunuz 
bunu dikkate alacaktır.

Letrozol, tendonlarda iltihaplanmaya veya tendon yaralanmasına neden olabilir (bkz. Bölüm 4). Herhangi bir tendon ağrısı veya şişmesi 
belirtisinde - ağrılı bölgeyi dinlendirin ve doktorunuzla iletişime geçin.

Çocuklar ve ergenler (18 yaş altı) Çocuklar ve 
ergenler bu ilacı kullanmamalıdır.

Yaşlı insanlar (65 yaş ve üstü)
65 yaş ve üzeri kişiler bu ilacı diğer yetişkinlerle aynı dozda kullanabilirler.

Diğer ilaçlar ve Femara
Reçetesiz alınan ilaçlar da dahil olmak üzere başka ilaçlar alıyorsanız, yakın zamanda aldıysanız veya alma ihtimaliniz varsa doktorunuza 
veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Hamilelik, emzirme ve doğurganlık
- Femara'yı sadece menopoza girdikten sonra almalısınız. Bununla birlikte, Femara ile tedaviniz 

sırasında hala hamile kalma olasılığınız olabileceğinden, doktorunuz sizinle etkili doğum kontrol 
yöntemlerini tartışmalıdır.

- Hamileyseniz veya emziriyorsanız, bebeğinize zarar verebileceğinden Femara'yı almamalısınız.

Araç ve makine kullanma
Baş dönmesi, yorgun, uykulu veya genel olarak iyi hissetmiyorsanız, tekrar normal hissedene kadar herhangi bir alet veya makine 
kullanmayın.

Femara laktoz içerir
Daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla 
temasa geçiniz.

Femara sodyum içerir
Bu ilaç tablet başına 1 mmol'den (23 mg) daha az sodyum içerir, yani esasında "sodyum içermez".

3. Femara nasıl alınır

Bu ilacı her zaman tam olarak doktorunuzun veya eczacınızın size söylediği şekilde alınız. Emin değilseniz doktorunuza veya 
eczacınıza danışınız.

Olağan doz, günde bir kez alınacak bir tablet Femara'dır. Femara'yı her gün aynı saatte almak, tabletinizi ne zaman 
alacağınızı hatırlamanıza yardımcı olacaktır.

Tablet aç veya tok karnına alınabilir ve bütün olarak bir bardak su veya başka bir sıvı ile yutulmalıdır.

Femara ne kadar sürer
Doktorunuz size söylediği sürece her gün Femara almaya devam edin. Aylarca hatta yıllarca kullanmanız gerekebilir. Femara'yı ne kadar 
süreyle kullanmaya devam edeceğiniz konusunda herhangi bir sorunuz varsa, doktorunuzla konuşun.

Femara tedavisi sırasında takip
Bu ilacı yalnızca sıkı tıbbi gözetim altında almalısınız. Doktorunuz, tedavinin doğru etkiye sahip olup olmadığını 
kontrol etmek için durumunuzu düzenli olarak izleyecektir.

Femara, vücudunuzdaki östrojenlerin azalması nedeniyle kemiklerinizin incelmesine veya erimesine (osteoporoz) neden olabilir. 
Doktorunuz tedavi öncesinde, sırasında ve sonrasında kemik yoğunluğunuzu (bir osteoporoz izleme yöntemi) ölçmeye karar 
verebilir.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Femara kullandıysanız

Çok fazla Femara aldıysanız veya başka biri yanlışlıkla tabletlerinizi aldıysa, tavsiye için hemen bir doktor veya 
hastane ile iletişime geçin. Onlara tablet paketini gösterin. Tıbbi tedavi gerekli olabilir.



Femara'yı kullanmayı unutursanız
- Bir sonraki dozunuzun zamanı yaklaşıyorsa (örn. 2 veya 3 saat içinde), unuttuğunuz dozu atlayın ve bir sonraki dozunuzu 

tam zamanında alın.
- Aksi takdirde, dozu hatırladığınız anda alınız ve ardından bir sonraki tableti normal şekilde alınız.
- Kaçırdığınız dozu telafi etmek için çift doz almayınız.

Femara almayı bırakırsanız
Doktorunuz size söylemediği sürece FEMARA almayı bırakmayınız. Ayrıca yukarıdaki “FEMARA ne kadar süreyle alınır” bölümüne bakınız.

4. Olası yan etkiler

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

Yan etkilerin çoğu hafif ila orta şiddettedir ve genellikle birkaç gün ila birkaç hafta tedaviden sonra 
kaybolur.

Sıcak basması, saç dökülmesi veya vajinal kanama gibi bu yan etkilerden bazıları vücudunuzdaki östrojen 
eksikliğinden kaynaklanabilir.

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

Bazı yan etkiler ciddi olabilir: Yaygın olmayan
(100 kişiden 1'ini etkileyebilir):
- Vücudun herhangi bir yerinde (özellikle kol veya bacakta) güçsüzlük, felç veya his kaybı, koordinasyon 

kaybı, mide bulantısı veya konuşma veya nefes almada zorluk (bir beyin bozukluğu belirtisi, örneğin felç).
Ani baskıcı göğüs ağrısı (kalp rahatsızlığının belirtisi).
Dokunulduğunda aşırı derecede hassas ve muhtemelen ağrılı olan bir damar boyunca şişlik ve kızarıklık.
Enfeksiyonlara bağlı şiddetli ateş, titreme veya ağız ülseri (beyaz kan hücrelerinin eksikliği).
Şiddetli kalıcı bulanık görme.
Bir tendon veya tendinit iltihabı (kasları kemiklere bağlayan bağ dokuları).

-
-
-
-
-
Nadir(1000 kişiden 1 kişiye kadarını etkileyebilir):
- Nefes almada zorluk, göğüs ağrısı, bayılma, hızlı kalp atışı, ciltte mavimsi renk değişikliği veya ani kol, bacak veya 

ayak ağrısı (kan pıhtısı oluşmuş olabileceğine dair işaretler).
Bir tendonun yırtılması (kasları kemiklere bağlayan bağ dokuları)-

Yukarıdakilerden herhangi biri meydana gelirse, derhal doktorunuza söyleyiniz.

Femara ile tedaviniz sırasında aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşarsanız, derhal doktora 
haber vermelisiniz:
- Esas olarak yüzde ve boğazda şişme (alerjik reaksiyon belirtileri).
- Sarı cilt ve gözler, mide bulantısı, iştahsızlık, koyu renkli idrar (hepatit belirtileri).
- Döküntü, kırmızı deri, dudaklarda, gözlerde veya ağızda kabarma, deride soyulma, ateş (cilt bozukluğu belirtileri).

Bazı yan etkiler çok yaygındır(10 kişiden 1'inden fazlasını etkileyebilir):
- Ateş basması
- Artan kolesterol seviyesi (hiperkolesterolemi)
- Tükenmişlik
- Artan terleme
- Kemiklerde ve eklemlerde ağrı (artralji)
Bunlardan herhangi biri sizi ciddi şekilde etkiliyorsa, doktorunuza söyleyiniz.

Bazı yan etkiler yaygındır (10 kişiden 1'ini etkileyebilir):
- Deri döküntüsü
- Baş ağrısı
- Baş dönmesi
- Halsizlik (genellikle kendini iyi hissetmeme)
- Mide bulantısı, kusma, hazımsızlık, kabızlık, ishal gibi gastrointestinal rahatsızlıklar
- İştah artışı veya kaybı



- Kaslarda ağrı
- Bazı durumlarda kemik kırıklarına yol açan kemiklerinizin incelmesi veya erimesi (osteoporoz) (ayrıca Bölüm 

3'teki “Femara tedavisi sırasında takip”e bakın)
- Kolların, ellerin, ayakların, ayak bileklerinin şişmesi (ödem)
- Depresyon
- Kilo artışı
- Saç kaybı
- Yüksek tansiyon (hipertansiyon)
- Karın ağrısı
- Kuru cilt
- Vajinal kanama
- Çarpıntı, hızlı kalp atış hızı
- Eklem sertliği (artrit)
- Göğüs ağrısı
Bunlardan herhangi biri sizi ciddi şekilde etkiliyorsa, doktorunuza söyleyiniz.

Diğer yan etkiler yaygın değildir (100 kişiden 1'ini etkileyebilir):
- Anksiyete, sinirlilik, sinirlilik, uyuşukluk, hafıza sorunları, uyuklama, uykusuzluk gibi 

sinir bozuklukları
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ellerde veya bilekte ağrı veya yanma hissi (karpal tünel sendromu)
Duyum   bozukluğu, özellikle dokunma
Bulanık görme, göz tahrişi gibi göz bozuklukları
Kaşıntı (ürtiker) gibi cilt bozuklukları
Vajinal akıntı veya kuruluk
Meme ağrısı
Ateş
Susuzluk, tat bozukluğu, ağız kuruluğu
Mukoza zarının kuruluğu
Ağırlık azalması
İdrar yolu enfeksiyonu, artan idrara çıkma sıklığı
Öksürük
Artan enzim seviyesi

Cildin ve gözlerin sararması
Yüksek kan bilirubin seviyeleri (kırmızı kan hücrelerinin parçalanma ürünü)

Sıklığı bilinmeyen yan etkiler(frekans mevcut verilerden tahmin edilemez)
Tetik parmağı, parmağınızın veya başparmağınızın bükülü pozisyonda yakalandığı bir durum.

Bunlardan herhangi biri sizi ciddi şekilde etkiliyorsa, doktorunuza söyleyiniz.

Yan etkilerin raporlanması
Herhangi bir yan etki görürseniz, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. Bu, bu broşürde listelenmeyen olası yan etkileri 
içerir.
Yan etkileri doğrudan Sarı Kart Şeması aracılığıyla da bildirebilirsiniz: Web sitesi: www.mhra.gov.uk/yellowcard veya Google Play 
veya Apple App Store'da MHRA Sarı Kart için arama yapabilirsiniz.

Yan etkileri bildirerek, bu ilacın güvenliği hakkında daha fazla bilgi sağlamaya yardımcı olabilirsiniz.

5. Femara nasıl saklanır

- Çocukların erişemeyeceği ve göremeyeceği yerlerde saklayın.

- EXP'den sonra karton üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra Femara'yı kullanmayınız. Son kullanma tarihi, o ayın son 
gününü ifade eder.

- 30ºC'nin üzerinde saklamayın.
- Nemden korumak için orijinal ambalajında   saklayınız.
- Hasarlı veya kurcalanma belirtileri gösteren herhangi bir paketi kullanmayın.

6. Paket içeriği ve diğer bilgiler



Femara'nın içeriği
- Etken maddesi letrozoldür. Her film kaplı tablet 2.5 mg letrozol içerir.
- Diğer bileşenler laktoz monohidrat, selüloz mikrokristalin, mısır nişastası, sodyum nişasta glikolat, 

magnezyum stearat ve silika kolloidal susuzdur. Kaplama hipromelloz (E464), talk, makrogol 8000, 
titanyum dioksit (E 171) ve sarı demir oksitten (E 172) oluşur.

Femara'nın görünüşü ve paketin içeriği
- Femara, film kaplı tabletler halinde sunulmaktadır. Film kaplı tabletler koyu sarı renkli ve yuvarlaktır. Bir tarafta 

“FV” ve diğer tarafta “CG” ile işaretlenmiştir.
- Her bir blister ambalajda 10, 14, 28, 30 veya 100 tablet bulunur. Ülkenizde tüm paket boyutları mevcut olmayabilir.

Pazarlama yetkilendirme sahibi 
Novartis İrlanda Sınırlı Vista Binası,

Elm Parkı, Merrion Yolu, 
Ballsbridge, Dublin 4,
İrlanda.

Üretici firma
Novartis Farma SPA, Via Provinciale Schito 131, 80058 Torre Annunziata (NA), İtalya.

Novartis Pharmaceuticals UK Limited, 2. Kat, The WestWorks Building, White City Place, 195 Wood Lane, 
Londra, W12 7FQ, Birleşik Krallık.

Bu tıbbi ürün, EEA Üye Devletlerinde aşağıdaki isimler altında ruhsatlandırılmıştır:

Üye Devletin Adı Tıbbi ürünün adı
Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç ve İsveç kadın

Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, 
Estonya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, 
Letonya, Litvanya, Lüksemburg (BE), Malta, Portekiz, Romanya, 
Slovak Cumhuriyeti, Slovenya, İspanya, The Hollanda ve Birleşik 
Krallık

femara

Bu broşür en son 04/2021 tarihinde revize edilmiştir.

Daha fazla bilgi veya broşürün farklı bir formatta olmasını isterseniz, lütfen 01276 698370 numaralı 
telefondan Novartis Pharmaceuticals UK Ltd'den Tıbbi Bilgi ile iletişime geçin.

FEMARA tescilli bir ticari markadır.

Telif hakkı Novartis Pharmaceuticals UK Limited.


