 )2לפני שימוש בתרופה:
אין להשתמש בתרופה:
אם את רגישה (אלרגית) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים
הנוספים אשר מכילה התרופה .החומר הפעיל מופיע בסעיף 1
והמרכיבים הנוספים מפורטים בסעיף .6
כאשר הינך לפני גיל הבלות ,בהריון או מניקה.
אם הינך סובלת מליקויים או ממחלות מסוימות המשפיעות על הכבד
או הכליות.
אם הינך נוטלת בו-זמנית טמוקסיפן או תרופות המכילות אסטרוגנים
(הורמונים נשיים) כגון טיפול הורמונלי חילופי ,מחשש להפחתה
בהשפעה של אנאסטרוזול.
אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול אם:
אם הינך לפני גיל הבלות ,בהריון או מניקה.
אם הינך סובלת או סבלת בעבר ממצב כלשהו המשפיע על חוזק
העצמות (ראי פרק  – 4״תופעות לוואי״).
אם הינך נוטלת תרופות מסוימות המפורטות בהמשך פרק זה (״תגובות
בין-תרופתיות״).
אם סבלת בעבר מליקויים או ממחלות המשפיעים על הכבד או הכליות.
אזהרות מיוחדות הנוגעות בשימוש בתרופה:
אם הינך רגישה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי ,עליך להודיע על כך
לרופא לפני נטילת התרופה.

למה מיועדת התרופה? התרופה מיועדת לטיפול בסרטן השד אצל נשים
לאחר תקופת הבלות.
קבוצה תרפויטית :מעכבי אנזים ארומטאז.

 )1שם התרופה ,צורתה והחוזק:
שם התרופה :אנאסטרוזול אינובמד  1מ״ג
הצורה :טבליות מצופות
החומר הפעיל בכל טבליה:
כל טבליה מצופה מכילהAnastrozole 1 mg :
כל טבליה מכילה בנוסף גם 93 :מ״ג לקטוז .כל טבליה מכילה פחות מ3-
מ״ג נתרן.
לרשימת חומרים הבלתי פעילים ואלרגניים בתרופה – ראה סעיף .6
קראי בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמשי בתרופה.
עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה .אם יש לך שאלות נוספות ,פני אל
הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך .אל תעבירי אותה לאחרים .היא עלולה
להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.
התרופה אינה מיועדת לילדים ומתבגרים.
תמצית המידע החיוני על התרופה:
התרופה מיועדת לטיפול בסרטן השד אצל נשים לאחר תקופת הבלות.
התרופה אינה מיועדת לילדים ומתבגרים.
המינון המקובל למבוגרים הוא טבליה אחת ביום.
יש לבלוע את הטבליה בשלמותה עם מים ,ללא תלות בזמני הארוחות.

טבליות מצופות

אנאסטרוזול אינובמד  1מ”ג

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ״ו1986 -
התרופה משווקת על-פי מרשם רופא בלבד

עלולים לגרום לבעיות במספר קטן של אנשים הרגישים לחומרים אלו.
אם נאמר לך ע״י הרופא כי הינך סובלת מרגישות לסוכרים מסוימים –
היוועצי ברופא לפני נטילת תרופה זו .התרופה מכילה לקטוז.
אין להפסיק הטיפול בתרופה אלא לפי הוראות הרופא בלבד .במקרה
של הגעה לבית חולים עלייך ליידע את הצוות הרפואי שהינך נוטלת
אנאסטרוזול.
אנאסטרוזול מפחית את רמת ההורמונים הנשיים ,דבר העלול לגרום
לאובדן התכולה המינראלית של העצמות והפחתת חוזקן (ראי פרק
 – 4״תופעות לוואי״) .במידה והינך סובלת מאוסטאופורוזיס או בסיכון
לכך ,מומלץ להתייעץ עם הרופא לפני תחילת הטיפול וכן בנוגע למעקב
הדרוש בזמן הטיפול.
אם את לוקחת ,או אם לקחת לאחרונה ,תרופות אחרות כולל תרופות ללא
מרשם ותוספי תזונה ,ספרי על כך לרופא או לרוקח .במיוחד יש ליידע את
הרופא או הרוקח אם את לוקחת אחת או יותר מהתרופות הבאות:
טמוקסיפן ו/או תרופות אחרות המכילות אסטרוגן
תרופות השייכות לקבוצת  ,)LHRH analogue( LHRHלמשל בוסרלין
( ,)Buserelinגוסרלין ( ,)Goserelinלויפרורלין ( ,)Leuprorelinטריפטורלין
( .)Triptorelinתרופות אלו משמשות לטיפול בסרטן השד ,מצבים
גיניקולוגים מסוימים ובעיות פוריות.
שימוש בתרופה ומזון :יש ליטול את התרופה בשלמותה עם מים ,ללא תלות
בזמני הארוחות .אין זה משנה אם נוטלים את התרופה עם או בלי מזון.
שימוש בילדים :תרופה זו איננה מיועדת לילדים ומתבגרים.
שימוש בתרופה בזמן הריון או הנקה :אם הינך בהריון או מניקה ,אין
להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא.
נהיגה ושימוש במכונות :תרופה זו אינה אמורה לפגום בנהיגה ברכב או
בהפעלת מכונות .אולם ישנן חולות ,אשר לעיתים עלולות להרגיש חולשה או
נמנום .אם הדבר מתרחש ,יש להיוועץ ברופא.
 )3כיצד תשתמש בתרופה?
תמיד יש להשתמש לפי הוראות הרופא .עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח
אם אינך בטוחה.
המינון ואופן הטיפול יקבעו ע״י הרופא בלבד .המינון המקובל למבוגרים
בדרך כלל הוא טבליה אחת ביום.
אין לעבור על המנה המומלצת.
תרופה זו אינה מיועדת לילדים ומתבגרים.
אופן השימוש :אין ללעוס את הטבליות! אין לחצות את הטבליות בהעדר
קו חצייה .יש לבלוע את הטבליה בשלמותה עם מים ,ללא תלות בזמני
הארוחות .אין זה משנה אם נוטלים את התרופה עם או בלי מזון.
חולים המתקשים בבליעת התרופה – יש להיוועץ ברופא.
בדיקות ומעקב :במידה והינך סובלת מאוסטאופורוזיס או בסיכון לכך,
מומלץ להתייעץ עם הרופא לפני תחילת הטיפול וכן בנוגע למעקב הדרוש
בזמן הטיפול.
אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן הדרוש ,אין ליטול מנה כפולה .קחי את
המנה הבאה בזמן הרגיל והיוועצי ברופא .אין ליטול מנה כפולה כדי לפצות
על מנה שנשכחה .אם נטלת בטעות מנה כפולה ,התקשרי לרופא או לרוקח
מיד.
יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא .גם אם חל שיפור במצב

התרופה מכילה גם את החומרים הבלתי פעילים הבאיםTitanium :
 Dioxide, Sodium Starch Glycolateו ,Lactose Monohydrate :אשר

 )4תופעות לוואי:
כמו לכל תרופה ,השימוש בתרופה זו עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק
מהמשתמשים .אל תיבהלי למקרא רשימת תופעות הלוואי .יתכן ולא תסבלי
מאף אחת מהן.
תופעות לוואי מאד נפוצות (משפיעות על יותר מ 1-מתוך  10מטופלים):
כאב ראש
גלי חום
בחילה
פריחה בעור
קשיון או כאבי פרקים
דלקת פרקים (ארטריטיס)
חולשה
אובדן עצם (אוסטאופורוזיס)
תופעות לוואי נפוצות (משפיעות על  1עד  10מתוך  100מטופלים):
אנורקסיה (חוסר תאבון)
כולסטרול גבוה (רמות עולות או גבוהות של חומרים שומניים בדם
המכונים ליפידים)
נמנום
מחלת ( Carpal Tunnelכאב ,דיקור ,קור ,חולשה באזורים של היד)
תחושת דגדוג ,עקצוץ או חוסר תחושה של העור ,ירידה/איבוד בחוש
הטעם
שלשול
הקאה
שינויים בבדיקות דם של תפקוד הכבד עלולים להתרחש עם השימוש
באנסטרוזול
דילול שיער
תגובה אלרגית התנפחות פנים שפתיים ולשון
כאבים בעצמות
יובש בנרתיק
דימום וגינלי (בדרך כלל בשבועות הראשונים של הטיפול .אם הדימום
ממשיך יש לפנות לרופא).
כאבי שרירים
תופעות לוואי לא נפוצות (משפיעות על  1-10מתוך  1,000מטופלים):
סימנים לפגיעה בכבד  /דלקת כבד :סימנים הכוללים הרגשה כללית לא
טובה ,עם או בלי צהבת (עור צהוב ו/או עיניים צהובות) כאב בכבד או
התנפחות הכבד ,שתן כהה ,אובדן תאבון :פני לרופא מיד.
תופעות אלרגיות כגון סרפדת או חרלת (פריחה מגרדת בעור) כולל
דלקת בכלי הדם הקטנים בעור (נימי דם) הגורמים לפריחה בעור.
אצבע הדק ( – )Trigger Fingerפגם ביכולת ליישר אגודל או אצבע
כפופה.
עליה ברמות הסידן בדם .אם יש לך בחילות ,הקאות ותחושת צמא עליך
לידע את הרופא .אלו יכולים להיות סימנים של עליה ברמת הסידן בדם.
הרופא ישקול לבצע בדיקות דם על מנת לבדוק זאת.

בריאותך ,אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא או הרוקח,
גם אם הרגשתך משתפרת.
אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהנך נוטל את
התרופה .הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם .אם יש לך שאלות נוספות
בנוגע לשימוש בתרופה ,היוועץ ברופא או ברוקח.

ANSTRZL-INVMD-PIL-11/2014

בעל הרישום :אינובמד בע״מ ,ח.פ ,513988089 .ת.ד ,62 .אבן יהודה .40500
מיוצר עבור :סינטון ,נג׳מיכן ,הולנד ע״י סינטון היספניה ,סנט בוי דה לוברגאט
(ברצלונה) ,ספרד.
פורמט עלון זה נקבע ע״י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על ידו
בתאריך11/2014 :
מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:
142.73.31916.00

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:
התרופה נראית כטבליה בצבע לבנה ,קמורה משני צידיה .על צידה האחד
מוטבע  ANAו -״1״.
הטבליות ארוזות במגשי פלסטיק (״בליסטרים״) ,אשר ארוזים בקופסאות
קרטון.
גודל האריזה :התרופה מסופקת באריזה ,כמפורט:
אריזות קרטון המכילות מגש/י פלסטיק עם ,56 ,50 ,30 ,28 ,20 ,14 ,10
 300 ,100 ,98 ,90 ,84 ,60ו 500 -טבליות .מספר מגשי הפלסטיק בכל
אריזת קרטון עשוי להשתנות לפי גודל האריזה .על אריזת הקרטון מופיע
מספר הטבליות בכל אריזה.
לעיתים לא כל האריזות משווקות.

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

 )6מידע נוסף:
נוסף על החומר הפעיל ,התרופה מכילה גם את החומרים הלא פעילים
הבאים:

 )5איך לאחסן את התרופה?
מנעי הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ
להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה .אל תגרמי
להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה ( )Exp. Dateהמופיע על גבי
האריזה  /בקבוק  /קרטון  /תווית .תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון
של אותו חודש.
תנאי איחסון :אחסן בטמפרטורה הנמוכה מ.30°C-

תופעות לוואי מאד נדירות (משפיעות על פחות מאדם אחד מתוך 10,000
מטופלים):
תגובות עור חמורות מאוד (סינדרום סטיבן-ג׳ונסון) עם חבורות ,כיבים או
שלפוחיות :פני לרופא מיד.
תגובה אלרגית המלווה בהתנפחות הפנים ,השפתיים ,הלשון ו/או
הגרון (אנגיואדמה) ,אשר עלולה לגרום לקשיי בליעה ו/או נשימה :פני
לרופא מיד.
במידה ואת מרגישה כאבים בחזה או קוצר נשימה ,הפסיקי מיד את הטיפול
בתרופה ופני מיד לרופא .אלו יכולים להיות סימנים של מחלת לב.
אנסטרוזול מפחית את רמת ההורמונים הנשיים ,דבר העלול לגרום לאובדן
התכולה המינרלית של העצמות והפחתת חוזקן ובחלק מהמקרים הדבר
יכול להסתיים בשברים.
אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה ,או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי
שלא הוזכרה בעלון ,עליך להתייעץ עם הרופא.
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