
Фемара®2,5 mg филмирани таблетки
летрозол

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за 
Вас информация.
- Запазете тази листовка. Може да се наложи да го прочетете отново.

- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

- Това лекарство е предписано само на Вас. Не го предавайте на други. Това може да им навреди, дори ако техните признаци на 
заболяване са същите като вашите.

- Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни нежелани реакции, които не 

са изброени в тази листовка. Вижте раздел 4.

Какво има в тази листовка

1. Какво представлява Femara и за какво се използва

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Femara
3. Как да приемате Femara
4. Възможни странични ефекти

5. Как да съхранявате Femara
6. Съдържание на опаковката и друга информация

1 Какво представлява Femara и за какво се използва

Какво представлява Femara и как работи

Femara съдържа активно вещество, наречено летрозол. Той принадлежи към група лекарства, наречени инхибитори на 
ароматаза. Това е хормонално (или „ендокринно“) лечение на рак на гърдата. Растежът на рака на гърдата често се стимулира от 
естрогени, които са женски полови хормони. Femara намалява количеството естроген чрез блокиране на ензим („ароматаза“), 
участващ в производството на естрогени и следователно може да блокира растежа на рак на гърдата, който се нуждае от 
естрогени, за да расте. В резултат на това туморните клетки забавят или спират да растат и/или да се разпространяват в други 
части на тялото.

За какво се използва Femara
Femara се използва за лечение на рак на гърдата при жени, които са преминали през менопауза, т.е. спиране на менструацията.

Използва се за предотвратяване на повторна поява на рак. Може да се използва като първо лечение преди операция на рак на гърдата, в случай че 

незабавната операция не е подходяща или може да се използва като първо лечение след операция на рак на гърдата или след петгодишно лечение с 

тамоксифен. Femara се използва също за предотвратяване разпространението на тумора на гърдата в други части на тялото при пациенти с напреднал 

рак на гърдата.

Ако имате някакви въпроси относно това как действа Femara или защо това лекарство Ви е предписано, попитайте Вашия лекар.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Femara

Следвайте внимателно всички инструкции на лекаря. Те може да се различават от общата информация в тази листовка.

Не приемайте Femara
- ако сте алергични към летрозол или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6),
- ако все още имате периоди, т.е. ако все още не сте преминали през менопаузата,
- ако сте бременна,
- ако кърмите.
Ако някое от тези условия се отнася за Вас, не приемайте това лекарство и говорете с Вашия лекар.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Femara

- ако имате тежко бъбречно заболяване,
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- ако имате тежко чернодробно заболяване,
- ако имате анамнеза за остеопороза или костни фрактури (вижте също „Проследяване по време на лечението с Femara“ в 

точка 3).
Ако някое от тези условия се отнася за Вас,кажете на Вашия лекар. Вашият лекар ще вземе това предвид по време на 
лечението Ви с Femara.

Летрозол може да причини възпаление на сухожилията или нараняване на сухожилията (вж. точка 4). При всеки признак на болка или подуване на 

сухожилията – дайте почивка на болезнената област и се свържете с Вашия лекар.

Деца и юноши (под 18 години) Деца и юноши не 
трябва да използват това лекарство.

Възрастни хора (на възраст 65 години и повече)

Хората на възраст 65 и повече години могат да използват това лекарство в същата доза, както при други възрастни.

Други лекарства и Femara
Уведомете Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства, 
включително лекарства, отпускани без рецепта.

Бременност, кърмене и плодовитост
- Трябва да приемате Femara само когато сте преминали през менопаузата. Въпреки това, Вашият лекар трябва да обсъди с 

Вас използването на ефективна контрацепция, тъй като все още може да имате потенциал да забременеете по време 
на лечението с Femara.

- Не трябва да приемате Femara, ако сте бременна или кърмите, тъй като може да навреди на Вашето бебе.

Шофиране и работа с машини
Ако се чувствате замаяни, уморени, сънливи или общо неразположение, не шофирайте и не работете с инструменти или машини, докато не се почувствате 

отново нормално.

Femara съдържа лактоза
Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с Вашия лекар, преди да приемете този 
лекарствен продукт.

Femara съдържа натрий
Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на таблетка, което означава по същество „без натрий“.

3. Как да приемате Femara

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт, 
ако не сте сигурни.

Обичайната доза е една таблетка Femara, която се приема веднъж дневно. Приемането на Femara по едно и също време всеки ден ще Ви помогне да 

запомните кога да вземете таблетката си.

Таблетката може да се приема със или без храна и трябва да се поглъща цяла с чаша вода или друга течност.

Колко време да приемате Femara

Продължете да приемате Femara всеки ден толкова дълго, колкото Ви е казал Вашият лекар. Може да се наложи да го приемате месеци или дори години. Ако имате 

някакви въпроси относно това колко дълго да продължите да приемате Femara, говорете с Вашия лекар.

Проследяване по време на лечението с Femara

Трябва да приемате това лекарство само под строг медицински контрол. Вашият лекар редовно ще следи състоянието 
Ви, за да провери дали лечението има правилния ефект.

Femara може да причини изтъняване или изтощаване на костите ви (остеопороза) поради намаляването на естрогените в тялото ви. 
Вашият лекар може да реши да измери костната Ви плътност (начин за наблюдение за остеопороза) преди, по време и след лечението.

Ако сте приели повече от необходимата доза Femara

Ако сте приели твърде много Femara или ако някой друг случайно приеме вашите таблетки, незабавно се свържете с лекар или 
болница за съвет. Покажете им опаковката с таблетки. Може да е необходимо медицинско лечение.



Ако сте пропуснали да приемете Femara

- Ако е почти време за следващата доза (напр. в рамките на 2 или 3 часа), пропуснете дозата, която сте пропуснали, и вземете следващата си доза, 

когато Ви е предназначено.

- В противен случай вземете дозата веднага щом се сетите, а след това вземете следващата таблетка, както обикновено.
- Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

Ако спрете приема на Femara
Не спирайте приема на Femara, освен ако Вашият лекар не Ви каже. Вижте също раздела по-горе „Колко време да приемате Femara“.

4. Възможни странични ефекти

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Повечето от нежеланите реакции са леки до умерени и обикновено изчезват след няколко дни до няколко седмици 
лечение.

Някои от тези нежелани реакции, като горещи вълни, косопад или вагинално кървене, може да се дължат на липсата на 
естрогени в тялото ви.

Не се тревожете от този списък с възможни странични ефекти. Може да не изпитате нито един от тях.

Някои нежелани реакции могат да бъдат сериозни: 
Нечести(може да засегне до 1 на 100 души):
- Слабост, парализа или загуба на чувство в която и да е част от тялото (особено ръка или крак), загуба на 

координация, гадене или затруднено говорене или дишане (признак на мозъчно заболяване, напр. инсулт).
Внезапна потискаща болка в гърдите (признак на сърдечно заболяване).

Подуване и зачервяване по протежение на вената, което е изключително нежно и вероятно болезнено при докосване.

Тежка температура, втрисане или язви в устата поради инфекции (липса на бели кръвни клетки).
Тежко постоянно замъглено зрение.
Възпаление на сухожилие или тендинит (съединителна тъкан, която свързва мускулите с костите).

-
-
-
-
-
Рядко(може да засегне до 1 на 1000 души):
- Затруднено дишане, болка в гърдите, припадък, ускорен сърдечен ритъм, синкаво оцветяване на кожата или внезапна болка в ръцете, краката 

или краката (признаци, че може да се е образувал кръвен съсирек).

Разкъсване на сухожилие (съединителна тъкан, която свързва мускулите с костите)-

Ако се случи някое от изброените по-горе, уведомете незабавно Вашия лекар.

Вие също трябва незабавно да информирате лекаря, ако получите някой от следните симптоми по време на 
лечението с Femara:
- Подуване предимно на лицето и гърлото (признаци на алергична реакция).
- Жълта кожа и очи, гадене, загуба на апетит, тъмен цвят на урината (признаци на хепатит).
- Обрив, зачервена кожа, образуване на мехури по устните, очите или устата, лющене на кожата, треска (признаци на кожно заболяване).

Някои странични ефекти са много чести(може да засегне повече от 1 на 10 души):
- Горещи вълни
- Повишено ниво на холестерол (хиперхолестеролемия)
- Умора
- Повишено изпотяване
- Болка в костите и ставите (артралгия)
Ако някое от тях Ви засегне сериозно, уведомете Вашия лекар.

Някои нежелани реакции са чести (може да засегне до 1 на 10 души):
- Кожен обрив
- Главоболие
- Световъртеж
- неразположение (обикновено неразположение)

- Стомашно-чревни нарушения като гадене, повръщане, лошо храносмилане, запек, диария
- Повишаване или загуба на апетит



- Болка в мускулите
- Изтъняване или изтощаване на костите (остеопороза), което в някои случаи води до костни фрактури (вижте също 

„Проследяване по време на лечението с Femara“ в раздел 3)
- Подуване на ръцете, ръцете, краката, глезените (оток)
- Депресия
- Увеличаване на теглото
- Косопад
- Повишено кръвно налягане (хипертония)
- Болка в корема
- Суха кожа
- Вагинално кървене
- Сърцебиене, ускорен пулс
- Скованост на ставите (артрит)
- Болка в гърдите
Ако някое от тях Ви засегне сериозно, уведомете Вашия лекар.

Други нежелани реакции са нечести (може да засегне до 1 на 100 души):
- Нервни разстройства като тревожност, нервност, раздразнителност, сънливост, проблеми с паметта, 

сънливост, безсъние

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

Болка или усещане за парене в ръцете или китката (синдром на карпалния тунел)
Нарушение на сетивността, особено на докосването
Очни нарушения като замъглено зрение, дразнене на очите
Кожни нарушения като сърбеж (уртикария)
Вагинален секрет или сухота
Болка в гърдите

Треска
Жажда, нарушение на вкуса, сухота в устата

Сухота на лигавиците
Намаляване на теглото

Инфекция на пикочните пътища, повишена честота на уриниране
кашлица

Повишено ниво на ензими
Пожълтяване на кожата и очите
Високи кръвни нива на билирубин (продукт на разпадането на червените кръвни клетки)

Странични ефекти с неизвестна честота(честотата не може да бъде оценена от наличните данни)
Пръст на спусъка, състояние, при което пръстът или палецът ви се хваща в огънато положение.

Ако някое от тях Ви засегне сериозно, уведомете Вашия лекар.

Отчитане на странични ефекти

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни нежелани реакции, които не са изброени в тази 

листовка.

Можете също да докладвате нежелани реакции директно чрез схемата за жълта карта: Уебсайт: www.mhra.gov.uk/
yellowcard или да потърсите MHRA Yellow Card в Google Play или Apple App Store.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да помогнете за предоставянето на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Femara

- Съхранявайте на място, недостъпно за деца.
- Не използвайте Femara след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка след "Годен до". Срокът на годност се отнася до 

последния ден на този месец.
- Да не се съхранява над 30ºC.
- Да се   съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от влага.
- Не използвайте опаковка, която е повредена или показва признаци на подправяне.

6. Съдържание на опаковката и друга информация



Какво съдържа Femara
- Активното вещество е летрозол. Всяка филмирана таблетка съдържа 2,5 mg летрозол.
- Другите съставки са лактоза монохидрат, микрокристална целулоза, царевично нишесте, натриев нишестен гликолат, 

магнезиев стеарат и силициев диоксид колоиден безводен. Покритието се състои от хипромелоза (E464), талк, 
макрогол 8000, титанов диоксид (E 171) и жълт железен оксид (E 172).

Как изглежда Femara и какво съдържа опаковката
- Femara се предлага под формата на филмирани таблетки. Филмираните таблетки са тъмножълти и кръгли. Те са маркирани с 

“FV” от едната страна и “CG” от другата страна.
- Всяка блистерна опаковка съдържа 10, 14, 28, 30 или 100 таблетки. Не всички размери опаковки може да са налични във вашата страна.

Притежател на разрешение за 
употреба Novartis Ireland Limited Vista 
Building,
Elm Park, Merrion Road, 
Ballsbridge, Dublin 4,
Ирландия.

Производител
Novartis Farma SPA, Via Provinciale Schito 131, 80058 Torre Annunziata (NA), Италия.

Novartis Pharmaceuticals UK Limited, 2-ри етаж, The WestWorks Building, White City Place, 195 Wood Lane, Лондон, 
W12 7FQ, Обединено кралство.
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република, Словения, Испания, Холандия и Обединеното кралство
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Дата на последно преразглеждане на листовката: 04/2021.

Ако желаете повече информация или искате листовката в различен формат, моля, свържете се с медицинска 
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FEMARA е регистрирана търговска марка.

Авторско право Novartis Pharmaceuticals UK Limited.


