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 )2قبل استعمال الدواء:
مُينع استعمال الدواء:
املركبات
حساسية)
اسة (لديك
ألي واحد من ّ
للمادة ّ
ّ
الفعالة أو ّ
حس ّ
•إذا كنت ّ
ّ
الفعالة في البند 1
واملركبات
ّ
املادة ّ
اإلضافية التي يحتويها الدواء .تظهر ّ
مفصلة في البند.6
اإلضافية ّ
مرضعا.
حامال ،أو
سن اليأسً ،
ً
•إذا كنت قبل ّ
تؤثر على الكبد أو الكليتني.
معينة ّ
•إذا كنت تعانني من عاهات أو من أمراض ّ
•إذا كنت تتناولني – بصورة متزامنة – تاموكسيفن أو أدوية حتتوي على
خوفا من
إستروجينات (هرمونات نسائية) مثل العالج
الهرموني البديلً ،
ّ
خفضتأثيرأناستروزول.
مُينع استعمال الدواء بدون استشارة الطبيب قبل بدء العالج ،إذا:
مرضعا.
حامال ،أو
سن اليأسً ،
ً
•إذا كنت قبل ّ
تؤثر على قوة العظام
•إذا كنت تعانني – أو عانيت في املاضي – من حالة ما ّ
ُ(ينظر البند " – 4األعراض اجلانبية").
مفصلة في ما يلي من هذا البند ("التفاعالت
معينة
ّ
•إذا كنت تتناولني أدوية ّ
بني األدوية").
تؤثر على الكبد أو الكليتني.
•إذا عانيت – في املاضي – من عاهات أو من أمراض ّ
خاصة لها عالقة باستعمال الدواء:
حتذيرات
ّ
حساسة لغذاء ما أو لدواء ما يجب أن تعلمي الطبيب بذلك ،قبل تناول الدواء.
•إذا كنت ّ

وقوته:
 )1اسم الدواء ،شكلهّ ،
اسم الدواء :أناستروزول إينوﭬـمد  1ملغم
الشكل :أقراص مطلية
كل قرص:
املادة
الفعالة في ّ
ّ
ّ
كل قرص مطلي علىAnastrozole 1 mg :
يحتوي ّ
ّ
كل
أيضا 93 :ملغم الكتوز .يحتوي ّ
يحتوي ّ
كل قرص باإلضافة إلى ذلكً ،
أقل من  3ملغم صوديوم.
قرص على ّ
الفعالة واملثيرة للحساسية في الدواء – ُينظر البند .6
املواد غير ّ
إلى قائمة ّ
بتمعن حتى نهايتها ،قبل أن تستعملي الدواء.
اِقرأِي النشرة
ّ
حتتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء .إذا كانت لديك أسئلة
فتوجهي إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.
إضافية ّ
حتو ّليه إلى استعمال األخريات .فمن
ّمت تسجيل هذا الدواء لعالج مرضك .ال ّ
مرضهن شبيه مبرضك.
بهن الضرر ،حتى إذا بدا لك ّأن
ّ
املمكن أن ُيلحق ّ
مع ّد لألطفال واملراهقات.
الدواء غير َ
موجز املعلومات احليوية عن الدواء:
سن اليأس.
الدواء َ
مع ّد ملعاجلة سرطان الثدي لدى النساء بعد ّ
مع ّد لألطفال واملراهقات.
الدوء غير َ
اجلرعة امل ُّتبعة للبالغات قرص واحد في اليوم.
متعل ًقا بأوقات الوجبات.
كامال مع املاء ،بدون أن يكون ذلك
يجب بلع القرص ً
ّ
ألي شيء ِ
سن اليأس.
بعد
النساء
لدى
الثدي
سرطان
ملعاجلة
د
مع
الدواء
أع ّد الدواء؟
َ
ّ
ّ
ّ
املجموعة الدوائية :معيقات إنزمي أرومتاز.

أقراص مطلية

أناستروزول إينوﭬـمد  1ملغم

طبية ،فقط
ُي َّ
سوق الدواء مبوجب وصفة ّ

(مستحضرات) 1986
نشرة للمستهلك مبوجب أنظمة الصيادلة
َ

 )3كيف يجب استعمال الدواء؟
حسب تعليمات الطبيب .يجب أن تفحصي األمر
دائما ،استعمال الدواء َ
يجبً ،
مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكوني متأكدة.
ّ
سيحددهما الطبيب ،فقط .اجلرعة امل ُّتبعة للبالغات،
اجلرعة وطريقة العالج
ّ
عادة ،هي قرص واحد في اليوم.
مُينع جتاوز الوجبة املوصى بها.
مع ّد لألطفال واملراهقات.
الدواء غير َ
طريقة االستعمالُ :مينع مضغ األقراص! ُمينع تقسيم األقراص إذا لم يكن
كامال مع املاء ،بدون أن تكون لذلك عالقة
هناك خط تنصيف .يجب بلع القرص ً
مهما ما إذا ّمت تناول الدواء مع غذاء أو بدونه.
بأوقات الوجبات .ليس ًّ
املريضات اللواتي يجدن صعوبة في بلع الدواء –يجب أن يستشرن الطبيب.
معرضة خلطر
الفحوصات واملتابعة :إذا كنت تعانني من تخلخل العظام أو ّ
املفضل أن تستشيري الطبيب قبل بدء العالج،
اإلصابة بتخلخل العظام فمن
ّ
وكذلك بالنسبة إلى املتابعة املطلوبة في أثناء العالج.
إذا نسيت تناول الدواء في الوقت املطلوب مُينع تناول وجبة مضاعفة.
العادي واستشيري الطبيبُ .مينع تناول وجبة
ُخذي الوجبة التالية في الوقت
ّ
مضاعفة للتعويض عن وجبة ّمت نسيانها .إذا تناولت – عن طريق اخلطأ – وجبة
فورا.
مضاعفةفاتصليبالطبيبأو
بالصيدليً ،
ّ

الفعالة التاليةTitanium Dioxide, :
املواد غير
أيضا ،على
•يحتوي الدواءً ،
ّ
ّ
تؤدي إلى
 Sodium Starch Glycolateو ،Lactose Monohydrate :التي ميكن أن ّ
املواد .إذا قال لك الطبيب
احلساسات لهذه ّ
مشاكل لدى عدد قليل من النساء ّ
معينة –فاستشيري الطبيب قبل تناول
ّإنك تعانني من حساسية
ّ
لسكريات ّ
هذا الدواء .يحتوي الدواء على الكتوز.
• ُمينع التوقف عن تناول الدواء ّإال بأمر من الطبيب ،فقط .في حال الوصول إلى
بأنك تتناولني أناستروزول.
الطب ّي ّ
املستشفى يجب أن تعلمي الطاقم ّ
الهرمونات النسائية ،وهو ما من املمكن
•يخفض أناستروزول من مستوى
قوتها ُ(ينظر البند
يؤدي إلى فقدان احملتوى
أن ّ
املعدني في العظام وخفض ّ
ّ
معرضة خلطر
" – 4األعراض اجلانبية") .إذا كنت تعانني من تخلخل العظام أو ّ
املفضل أن تستشيري الطبيب قبل بدء
اإلصابة بتخلخل العظام فمن
ّ
العالج ،وكذلك بالنسبة إلى املتابعة املطلوبة في أثناء العالج.
مؤخ ًرا ،أدوية أخرى مبا فيها األدوية بدون
إذا كنت تتناولني ،أو إذا تناولت،
ّ
واملكمالت الغذائية ،فأخبري بذلك الطبيب أو الصيدلي.
طبية
ّ
وصفة ّ
تبليغ الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناولني واحدا أو أكثر منّ
وخصوصا يجب
ً
ً
ّ
األدويةالتالية:
•تاموكسيفن و/أو أدوية أخرى حتتوي على إستروجني.
مثال :بوسرلني
•أدوية تنتمي إلى مجموعة ً ،)LHRH analogue( LHRH
(،)Buserelinﭼـوسرلني(،)Goserelinلويـﭙـرورلني(،)Leuprorelinتريـﭙـتورلني
بطب
(ُ .)Triptorelinتستخدم هذه األدوية ملعاجلة سرطان الثدي ،حاالت ّ
خاصة ّ
خاصةباخلصوبة.
النساء،ومشاكل ّ
كامال مع املاء ،بدون أن تكون لذلك
استعمال الدواء والغذاء :يجب تناول الدواء ً
مهما ما إذا ّمت تناول الدواء مع غذاء أو بدونه.
عالقة بأوقات الوجبات .ليس ًّ
مع ّد لألطفال واملراهقات.
استعمال الدواء لدى األطفال :هذا الدواء غير َ
مرضعا ُمينع
حامال أو
استعمال الدواء في أثناء احلمل واإلرضاع :إذا كنت
ً
ً
استعمال الدواء بدون استشارة الطبيب.
السياقة واستعمال اآلالت :ليس من املفروض أن يسيء هذا الدواء إلى
لكن هناك مريضات من املمكن أن يشعرن،
سياقة السيارة أو إلى تشغيل اآلالتّ .
أحيانا ،بالضعف أو النعاس .إذا حدث ذلك جتب استشارة الطبيب.
ً

جتب املواظبة على العالج حسبما أوصى به الطبيب .حتى إذا طرأ
الصحيةُ ،مينع وقف العالج بالدواء بدون استشارة الطبيب أو
حتسن على حالتك
ّ
ّ
تتحسنني.
بأنك
الصيدلي ،حتى إذا شعرت ّ
ّ
ّ
مرة تتناولني
ُمينع تناول الدواء في الظالم! قومي بفحص امللصق والوجبة في ّ
كل ّ
فيها الدواءِ .البسي النظارات إذا كنت بحاجة إليها .إذا كانت لديك أسئلة
إضافية بالنسبة إلى استعمال الدواء فاستشيري الطبيب أو الصيدلي.
ّ
 )4األعراض اجلانبية:
يسبب
كما هي احلال مع ّأي دواء ،استعمال هذا الدواءً ،
أيضا ،من املمكن أن ّ
ذهلي لدى قراءة قائمة األعراض
ً
أعراضا جانبية لدى قسم من مستعمالته .ال ُت َ
اجلانبية .فقد ال تعانني من ٍّأي منها.
(تؤثر على أكثر من  1من بني  10متعاجلات):
جدا ّ
أعراض جانبية منتشرة ًّ
•وجع الرأس
•موجاتالسخونة
•الغثيان
اجللدي
•الطفح
ّ
•القساوة أو وجع املفاصل
•التهاباملفاصل(أرثريتيس)
•التعب
•فقدانالعظم(تخلخلالعظام)
(تؤثر على  1حتى  10من بني  100متعاجلة):
أعراض جانبية منتشرة ّ
الشهية)
الق َهم –إنوركسيا (انعدام
• َ
ّ
املواد الدهنية في الدم
•الكولسترول املرتفع (مستويات ترتفع أو مرتفعة من ّ
تسمىليـﭙـيدات)
ّ
•النعاس
•مرض ( Carpal Tunnelألم ،وخز ،برد ،ضعف في مناطق من اليد)
حاسة الذوق
•شعور بالدغدغة ،القرص ،أو انعدام الشعور باجللد ،تراجع/فقدان ّ
•إسهال
تقيؤ
• ّ
اخلاصة بعمل الكبد – ميكن أن حتدث مع استعمال
تغيرات في فحوصات الدم ّ
• ّ
أناستروزول
•تساقطالشعر
حتسسي –انتفاخ الوجه ،الشفتني ،واللسان
• ّرد فعل ّ
ّ
العظام
•آالم في
•جفاف في املهبل
استمر
•نزيف مهبلي (عادة ما يكون ذلك في األسابيع األولى من العالج .إذا
ّ
ّ
التوجه إلى الطبيب).
النزيف يجب ّ
•آالم العضالت
(تؤثر على  1-10من بني  1,000متعاجلة):
أعراض جانبية غير منتشرة ّ
العام بالسوء ،مع
لتضرر الكبد  /التهاب كبد :أعراض تشمل الشعور
•أعراض
ّ
ّ
أو بدون يرقان (جلد أصفر و/أو عينان صفراوان) وجع في الكبد أو انتفاخ الكبد،
توجهي إلى الطبيب ،فورًا.
بول داكن ،فقدان الشهيةّ :
تهيجي في اجللد) مبا في ذلك االلتهاب
حتسس من قبيل َّ
•ظواهر ّ
الشرى (طفح ّ
ّ
تؤدي إلى
في األوعية الدموية الصغرى في اجللد (الشعيرات الدموية) التي ّ
جلدي.
طفح
ّ
مستقيما
مد اإلبهام
ً
•إصبع الزناد ( – )Trigger Fingerعاهة في القدرة على ّ
املطوية.
أو اإلصبع
ّ
تقيؤ،
•ارتفاع في مستوى الكالسيوم في الدم .إذا كانت لديك حاالت غثيانّ ،

142.73.31916.00

صاحب التسجيل :إينوﭬـمدم.ض،.ش.خ،513988089.ص.ب،62.إﭬنيهودا.40500
من َتج من أجل :سينتون ،جنميخن ،هولندا ،من ِقبل سينتون هيسـﭙـانيا،
سنت بوي دي لوبرﭼـات (برشلونا) ،إسبانيا.
الصحة في تاريخ.2014/11 :
ّمت فحص وتصديق هذه النشرة من ِقبل وزارة
ّ
الصحة:
سجل األدوية الرسمي في وزارة
رقم تسجيل الدواء في
ّ
ّ
ّ

كيف يبدو الدواء وماذا حتوي العلبة:
محدب من جانبيهُ .طبع على أحد
يبدو الدواء على شكل قرص أبيض اللون،
ّ
جانبيه  ANAو “."1
مغلفة بصفائح ﭘـالستيكية ("بليسترات") ،مرزومة في علب كرتون.
األقراص ّ
موفر في ُرزم ،فيما يلي تفصيلها:
حجم الرزمة :الدواء َّ
• ُرزم كرتون حتتوي على صفيحة  /صفائح ﭘـالستيكية مع ،30 ،28 ،20 ،14 ،10
 ،300 ،100 ،98 ،90 ،84 ،60 ،56 ،50و  500قرص .عدد الصفائح الـﭘـالستيكية
حسب حجم الرزمة .يظهر على رزمة الكرتون
في ّ
يتغير َ
كل رزمة كرتون قد ّ
كل رزمة.
عدد األقراص في ّ
أحيانا.
مسوقة،
الرزم
ً
َّ
•قد ال تكون جميع أحجام ُّ

Lactose Monohydrate, Sodium Starch Glycolate, Povidone,
(Magnesium Stearate, Macrogol )PEG 400(, Hypromellose )HPMC
and Titanium Dioxide.

 )6معلومات إضافية:
املواد غير
أيضا ،على
الفعالة ،يحتوي الدواء،
املادة
باإلضافة إلى
ً
ّ
ّ
ّ
الفعالة التالية:
ّ

 )5كيف يجب خزن الدواء؟
وأي دواء آخر يجب حفظه في مكان مغلق خارج
ِامنعي
التسمم! هذا الدواء ّ
ّ
التقيؤ
تسببي
وإنك بذلك متنعني
متناول أيدي األوالد و/أو األطفالّ ،
ّ
ّ
التسمم .ال ّ
بدون أمر واضح من الطبيب.
ُمينع استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصالحية ( )Exp. Dateالذي يظهر على
يتطرق تاريخ انتهاء الصالحية إلى اليوم
العلبة  /القارورة  /الكرتونة  /البطاقة.
ّ
األخير من الشهر نفسه.
أقل من .30°C
شروط اخلزن :قومي بخزن الدواء في درجة حرارة ّ

أو إحساس بالعطش – يجب أن تعلمي الطبيب .قد تكون هذه أعراض ارتفاع
سيفكر الطبيب في إجراء فحوصات دم
في مستوى الكالسيوم في الدم.
ّ
لفحصذلك.
أقل من امرأة واحدة من بني  10,000متعاجلة):
نادرة
أعراض جانبية
(تؤثر على ّ
جدا ّ
ًّ
جدا (متالزمة ستيـﭭـن-جونسون) مع كدمات،
• ّردات فعل جلدية خطيرة ًّ
توجهي إلى الطبيب ،فورًا.
قروح ،أو فقاعاتّ :
حتسسي مصحوب بانتفاخ الوجه ،الشفتني ،اللسان ،و/أو احللق
• ّرد فعل ّ
ّ
يؤدي إلى صعوبات في البلع و/أو
(وذمة وعائية – أنـﭽـيوئدميا) ،من املمكن أن ّ
توجهي إلى الطبيب ،فورًا.
التنفسّ :
إذا شعرت بآالم في الصدر أو بضيق تنفس فتو ّقفي ،فورًا ،عن العالج بالدواء
وتوجهي إلى الطبيب ،فورًا .قد تكون هذه أعراض مرض قلب.
ّ
يؤدي
يخفض أناستروزول من مستوى الهرمونات النسائية ،وهو ما من املمكن أن ّ
قوتها ،وقد ينتهي األمر – في
وخفض
العظام
في
املعدني
احملتوى
فقدان
إلى
ّ
بعض احلاالت – بكسورّ .
إذا تفاقم ٌّأي من األعراض اجلانبية ،أو إذا عانيت من عارض جانبي لم ُيذكر في
ّ
النشرة،يجبأنتستشيريالطبيب.
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