
Femara®Viên nén bao phim 2,5 mg
letrozole

Đọc kỹ tất cả tờ rơi này trước khi bạn bắt đầu dùng thuốc này vì nó chứa thông tin quan trọng 
cho bạn.
- Giữ tờ rơi này. Bạn có thể cần phải đọc nó một lần nữa.
- Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác, hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ hoặc y tá của bạn.
- Thuốc này đã được chỉ định cho bạn. Đừng truyền nó cho người khác. Nó có thể gây hại cho họ, ngay cả khi dấu hiệu 

bệnh tật của họ giống như của bạn.
- Nếu bạn gặp bất kỳ tác dụng phụ nào, hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc dược sĩ hoặc y tá của bạn. Điều này bao gồm bất kỳ tác dụng phụ nào có thể xảy ra không 

được liệt kê trong tờ rơi này. Xem phần 4.

Nội dung trong tờ rơi này
1. Femara là gì và nó được sử dụng để làm gì
2. Những điều bạn cần biết trước khi dùng Femara
3. Cách dùng Femara
4. Các tác dụng phụ có thể xảy ra

5. Cách lưu trữ Femara
6. Nội dung của gói và các thông tin khác

1. Femara là gì và nó được sử dụng để làm gì

Femara là gì và nó hoạt động như thế nào
Femara có chứa một chất hoạt tính được gọi là letrozole. Nó thuộc về một nhóm thuốc được gọi là chất ức chế aromatase. Đây là 
một phương pháp điều trị ung thư vú bằng nội tiết tố (hoặc "nội tiết"). Sự phát triển của ung thư vú thường được kích thích bởi 
oestrogen là hormone sinh dục nữ. Femara làm giảm lượng estrogen bằng cách ngăn chặn một loại enzyme (“aromatase”) liên 
quan đến việc sản xuất oestrogen và do đó có thể ngăn chặn sự phát triển của ung thư vú cần oestrogen để phát triển. Do đó, 
các tế bào khối u làm chậm hoặc ngừng phát triển và / hoặc lây lan sang các bộ phận khác của cơ thể.

Femara được sử dụng để làm gì

Femara được sử dụng để điều trị ung thư vú ở phụ nữ đã trải qua thời kỳ mãn kinh, tức là đã ngừng kinh.

Nó được sử dụng để ngăn ngừa ung thư tái phát. Nó có thể được sử dụng như điều trị đầu tiên trước khi phẫu thuật ung thư vú trong 
trường hợp phẫu thuật ngay lập tức không phù hợp hoặc nó có thể được sử dụng như điều trị đầu tiên sau phẫu thuật ung thư vú hoặc 
sau 5 năm điều trị với tamoxifen. Femara cũng được sử dụng để ngăn chặn khối u vú lây lan sang các bộ phận khác của cơ thể ở bệnh 
nhân ung thư vú giai đoạn cuối.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về cách hoạt động của Femara hoặc tại sao loại thuốc này được kê đơn cho bạn, hãy hỏi bác sĩ của bạn.

2. Những điều bạn cần biết trước khi dùng Femara

Thực hiện theo tất cả các hướng dẫn của bác sĩ một cách cẩn thận. Chúng có thể khác với thông tin chung trong tờ rơi này.

Đừng dùng Femara
- nếu bạn bị dị ứng với letrozole hoặc với bất kỳ thành phần nào khác của thuốc này (được liệt kê trong phần 6),
- nếu bạn vẫn có kinh, tức là nếu bạn chưa trải qua thời kỳ mãn kinh,
- Nếu bạn đang mang thai,
- nếu bạn đang cho con bú.
Nếu bất kỳ điều kiện nào trong số này áp dụng cho bạn, không dùng thuốc này và nói chuyện với bác sĩ của bạn.

Cảnh báo và đề phòng
Nói chuyện với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn trước khi dùng Femara
- nếu bạn bị bệnh thận nặng,
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- nếu bạn bị bệnh gan nặng,
- nếu bạn có tiền sử loãng xương hoặc gãy xương (xem thêm “Theo dõi trong quá trình điều trị bằng Femara” trong phần 
3).
Nếu bất kỳ điều kiện nào trong số này áp dụng cho bạn,nói với bác sĩ của bạn. Bác sĩ của bạn sẽ tính đến điều này trong quá trình bạn 
điều trị bằng Femara.

Letrozole có thể gây viêm gân hoặc chấn thương gân (xem phần 4). Khi có bất kỳ dấu hiệu đau hoặc sưng gân nào - hãy 
nghỉ ngơi vùng bị đau và liên hệ với bác sĩ của bạn.

Trẻ em và thanh thiếu niên (dưới 18 tuổi) Trẻ em và thanh 
thiếu niên không nên sử dụng thuốc này.

Người lớn tuổi (65 tuổi trở lên)
Những người từ 65 tuổi trở lên có thể sử dụng thuốc này với liều lượng tương tự như đối với những người lớn khác.

Các loại thuốc khác và Femara
Hãy cho bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn biết nếu bạn đang dùng, gần đây đã dùng hoặc có thể dùng bất kỳ loại thuốc nào khác, bao gồm cả những 
loại thuốc mua được mà không cần toa bác sĩ.

Mang thai, cho con bú và sinh sản
- Bạn chỉ nên dùng Femara khi đã qua thời kỳ mãn kinh. Tuy nhiên, bác sĩ nên thảo luận với bạn về việc 

sử dụng các biện pháp tránh thai hiệu quả, vì bạn vẫn có khả năng mang thai trong khi điều trị 
bằng Femara.

- Bạn không được dùng Femara nếu bạn đang mang thai hoặc cho con bú vì nó có thể gây hại cho em bé của bạn.

Lái xe và sử dụng máy móc
Nếu bạn cảm thấy chóng mặt, mệt mỏi, buồn ngủ hoặc nói chung là không khỏe, đừng lái xe hoặc vận hành bất kỳ công cụ hoặc máy móc nào cho đến khi bạn cảm thấy bình thường trở 

lại.

Femara chứa lactose
Nếu bạn đã được bác sĩ thông báo rằng bạn không dung nạp một số loại đường, hãy liên hệ với bác sĩ trước khi dùng 
sản phẩm thuốc này.

Femara chứa natri
Thuốc này chứa ít hơn 1 mmol natri (23 mg) mỗi viên, nghĩa là về cơ bản là “không có natri”.

3. Cách dùng Femara

Luôn dùng thuốc này đúng như bác sĩ hoặc dược sĩ đã nói với bạn. Kiểm tra với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn nếu bạn 
không chắc chắn.

Liều thông thường là một viên Femara được thực hiện một lần một ngày. Dùng Femara vào cùng một thời điểm mỗi ngày sẽ giúp 
bạn nhớ thời điểm uống thuốc.

Máy tính bảng có thể được uống cùng hoặc không với thức ăn và nên được nuốt toàn bộ với một cốc nước hoặc chất lỏng khác.

Dùng Femara trong bao lâu
Tiếp tục dùng Femara mỗi ngày cho đến khi nào bác sĩ cho bạn biết. Bạn có thể cần dùng nó trong nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm. Nếu bạn có 
bất kỳ câu hỏi nào về việc tiếp tục dùng Femara trong bao lâu, hãy nói chuyện với bác sĩ của bạn.

Theo dõi trong quá trình điều trị Femara
Bạn chỉ nên dùng thuốc này dưới sự giám sát y tế nghiêm ngặt. Bác sĩ sẽ thường xuyên theo dõi tình trạng của bạn để kiểm tra xem liệu 
phương pháp điều trị có mang lại hiệu quả thích hợp hay không.

Femara có thể gây mỏng hoặc gầy mòn xương của bạn (loãng xương) do giảm oestrogen trong cơ thể bạn. Bác sĩ có thể 
quyết định đo mật độ xương của bạn (một cách theo dõi tình trạng loãng xương) trước, trong và sau khi điều trị.

Nếu bạn dùng nhiều Femara hơn mức cần thiết
Nếu bạn đã dùng quá nhiều Femara, hoặc nếu người khác vô tình uống thuốc của bạn, hãy liên hệ với bác sĩ hoặc bệnh viện để 
được tư vấn ngay lập tức. Cho họ xem gói máy tính bảng. Điều trị y tế có thể là cần thiết.



Nếu bạn quên uống Femara
- Nếu gần đến giờ dùng liều tiếp theo (ví dụ trong vòng 2 hoặc 3 giờ), hãy bỏ qua liều bạn đã quên và dùng liều tiếp theo 

khi bạn muốn.
- Nếu không, hãy dùng liều ngay khi bạn nhớ ra, và sau đó uống viên tiếp theo như bình thường.
- Không dùng liều gấp đôi để bù cho liều bạn đã bỏ qua.

Nếu bạn ngừng dùng Femara
Đừng ngừng dùng Femara trừ khi bác sĩ yêu cầu. Xem thêm phần ở trên “Dùng Femara trong bao lâu”.

4. Các tác dụng phụ có thể xảy ra

Giống như tất cả các loại thuốc, thuốc này có thể gây ra tác dụng phụ, mặc dù không phải ai cũng mắc phải.

Hầu hết các tác dụng phụ đều nhẹ đến trung bình và thường sẽ biến mất sau vài ngày đến vài tuần 
điều trị.

Một số tác dụng phụ như bốc hỏa, rụng tóc hoặc chảy máu âm đạo có thể là do cơ thể bạn 
thiếu oestrogen.

Đừng lo lắng bởi danh sách các tác dụng phụ có thể xảy ra này. Bạn không có thể gặp bất kỳ của họ.

Một số tác dụng phụ có thể nghiêm trọng:(có 
thể ảnh hưởng đến 1 trong 100 người):
- Yếu, tê liệt hoặc mất cảm giác ở bất kỳ bộ phận nào của cơ thể (đặc biệt là cánh tay hoặc chân), 

mất phối hợp, buồn nôn, khó nói hoặc thở (dấu hiệu của rối loạn não, ví dụ như đột quỵ).
Đau ngực đột ngột (dấu hiệu của rối loạn tim).
Sưng và tấy đỏ dọc theo tĩnh mạch, cực kỳ mềm và có thể đau khi chạm vào.
Sốt nặng, ớn lạnh hoặc loét miệng do nhiễm trùng (thiếu bạch cầu).
Nhìn mờ dai dẳng nghiêm trọng.
Viêm gân hoặc viêm gân (các mô liên kết kết nối cơ với xương).

-
-
-
-
-
Hiếm(có thể ảnh hưởng đến 1 trong 1.000 người):
- Khó thở, đau ngực, ngất xỉu, nhịp tim nhanh, da đổi màu xanh hoặc đột ngột đau cánh tay, chân hoặc bàn chân 

(các dấu hiệu cho thấy cục máu đông có thể đã hình thành).
Vỡ gân (các mô liên kết kết nối cơ với xương)-

Nếu bất kỳ điều nào ở trên xảy ra, hãy nói với bác sĩ của bạn ngay lập tức.

Bạn cũng nên thông báo ngay cho bác sĩ nếu bạn gặp bất kỳ triệu chứng nào sau đây trong quá trình điều 
trị bằng Femara:
- Sưng chủ yếu ở mặt và cổ họng (dấu hiệu của phản ứng dị ứng).
- Da và mắt vàng, buồn nôn, chán ăn, nước tiểu sẫm màu (dấu hiệu của bệnh viêm gan).
- Phát ban, đỏ da, phồng rộp môi, mắt hoặc miệng, lột da, sốt (dấu hiệu rối loạn da).

Một số tác dụng phụ rất phổ biến(có thể ảnh hưởng đến hơn 1/10 người):
- Nóng bừng
- Tăng mức cholesterol (tăng cholesterol máu)
- Mệt mỏi
- Tăng tiết mồ hôi
- Đau xương và khớp (đau khớp)
Nếu bất kỳ điều nào trong số này ảnh hưởng nghiêm trọng đến bạn, hãy nói với bác sĩ của bạn.

Một số tác dụng phụ thường gặp (có thể ảnh hưởng đến 1 trong 10 người):
- Phát ban da
- Đau đầu
- Chóng mặt
- Khó chịu (thường cảm thấy không khỏe)
- Rối loạn tiêu hóa như buồn nôn, nôn, khó tiêu, táo bón, tiêu chảy
- Tăng hoặc chán ăn



- Đau cơ
- Mỏng hoặc hao mòn xương (loãng xương), dẫn đến gãy xương trong một số trường hợp (xem thêm “Theo dõi trong 

quá trình điều trị bằng Femara” trong phần 3)
- Sưng cánh tay, bàn tay, bàn chân, mắt cá chân (phù nề)
- Sự chán nản
- Tăng cân
- Rụng tóc
- Tăng huyết áp (tăng huyết áp)
- Đau bụng
- Da khô
- Chảy máu âm đạo
- Đánh trống ngực, nhịp tim nhanh
- Cứng khớp (viêm khớp)
- Đau ngực
Nếu bất kỳ điều nào trong số này ảnh hưởng nghiêm trọng đến bạn, hãy nói với bác sĩ của bạn.

Các tác dụng phụ khác là không phổ biến (có thể ảnh hưởng đến 1 trong 100 người):
- Rối loạn thần kinh như lo lắng, bồn chồn, cáu kỉnh, buồn ngủ, các vấn đề về trí nhớ, 

buồn ngủ, mất ngủ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Đau hoặc cảm giác nóng bỏng ở bàn tay hoặc cổ tay (hội chứng ống cổ tay)
Suy giảm cảm giác, đặc biệt là xúc giác
Rối loạn mắt như nhìn mờ, kích ứng mắt
Rối loạn da như ngứa (mày đay)
Tiết dịch âm đạo hoặc khô
Đau vú
Sốt
Khát nước, rối loạn vị giác, khô miệng
Khô màng nhầy
Giảm cân
Nhiễm trùng đường tiết niệu, tăng số lần đi tiểu
Ho
Tăng mức độ của các enzym

Vàng da và mắt
Nồng độ bilirubin trong máu cao (một sản phẩm phân hủy của các tế bào hồng cầu)

Tác dụng phụ với tần suất không được biết(tần suất không thể được ước tính từ dữ liệu có sẵn)
Ngón tay kích hoạt, một tình trạng trong đó ngón tay hoặc ngón cái của bạn bị uốn cong.

Nếu bất kỳ điều nào trong số này ảnh hưởng nghiêm trọng đến bạn, hãy nói với bác sĩ của bạn.

Báo cáo tác dụng phụ
Nếu bạn gặp bất kỳ tác dụng phụ nào, hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn. Điều này bao gồm bất kỳ tác dụng phụ nào có thể xảy ra không được liệt kê trong tờ rơi 

này.

Bạn cũng có thể báo cáo các tác dụng phụ trực tiếp qua Sơ đồ thẻ vàng: Trang web: www.mhra.gov.uk/yellowcard hoặc 
tìm kiếm Thẻ vàng MHRA trong Google Play hoặc Apple App Store.

Bằng cách báo cáo các tác dụng phụ, bạn có thể giúp cung cấp thêm thông tin về độ an toàn của thuốc này.

5. Cách lưu trữ Femara

- Để xa tầm tay và tầm nhìn của trẻ em.
- Không sử dụng Femara sau thời hạn sử dụng ghi trên hộp sau khi hết EXP. Ngày hết hạn là ngày cuối cùng 

của tháng đó.
- Không bảo quản trên 30ºC.
- Bảo quản trong bao bì gốc để tránh ẩm.
- Không sử dụng bất kỳ gói nào bị hỏng hoặc có dấu hiệu giả mạo.

6. Nội dung của gói và thông tin khác



Những gì Femara chứa
- Chất hoạt tính là letrozole. Mỗi viên nén bao phim chứa 2,5 mg letrozole.
- Các thành phần khác là monohydrat lactose, vi tinh thể xenlulo, tinh bột ngô, natri tinh bột glycolat, 

magie stearat và silica keo khan. Lớp phủ bao gồm hypromellose (E464), talc, macrogol 8000, 
titanium dioxide (E 171) và oxit sắt màu vàng (E 172).

Femara trông như thế nào và nội dung của gói
- Femara được cung cấp dưới dạng viên nén bao phim. Viên nén bao phim có màu vàng sẫm, hình tròn. Chúng được 

đánh dấu bằng “FV” ở một bên và “CG” ở bên kia.
- Mỗi vỉ chứa 10, 14, 28, 30 hoặc 100 viên. Không phải tất cả các kích thước gói đều có sẵn ở quốc gia của bạn.

Người giữ giấy phép tiếp thị Tòa 
nhà Novartis Ireland Limited Vista,

Công viên Elm, Đường 
Merrion, Ballsbridge, Dublin 4,
Ai-len.

nhà chế tạo
Novartis Farma SPA, Via Provincee Schito 131, 80058 Torre Annunziata (NA), Ý.

Novartis Pharmaceuticals UK Limited, Tầng 2, Tòa nhà WestWorks, White City Place, 195 Wood Lane, 
London, W12 7FQ, Vương quốc Anh.

Sản phẩm thuốc này được ủy quyền tại các Quốc gia Thành viên của EEA dưới các tên sau:

Tên quốc gia thành viên Tên của sản phẩm thuốc
Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Na Uy và Thụy Điển Giống cái

Áo, Bỉ, Bulgaria, Croatia, Síp, Cộng hòa Séc, Estonia, Pháp, 
Đức, Hy Lạp, Hungary, Ireland, Ý, Latvia, Lithuania, 
Luxembourg (BE), Malta, Bồ Đào Nha, Romania, Cộng hòa 
Slovak, Slovenia, Tây Ban Nha, The Hà Lan và Vương quốc 
Anh

Femara

Tờ rơi này được sửa đổi lần cuối vào tháng 4/2021.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin, hoặc muốn tờ rơi ở định dạng khác, vui lòng liên hệ với Thông tin 
Y tế tại Novartis Pharmaceuticals UK Ltd, số điện thoại 01276 698370.

FEMARA là một nhãn hiệu đã đăng ký.

Bản quyền Novartis Pharmaceuticals UK Limited.


