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 ____23.11.2015תאריך ________ 

 :שם תכשיר באנגלית ומספר הרישום

1. 145 05 32954 00 -FIRMAGON 80 MG  

2. 145 04 32955 00-FIRMAGON 120 MG  

 

 _.FERRING PHARMACEUTICALS LTD : שם בעל הרישום

 ט ההחמרות בלבד !טופס זה מיועד לפרו

 

 

 ההחמרות המבוקשות

 

 פרק 

 בעלון

 

 

 טקסט נוכחי

 

 טקסט חדש

Special warnings and 

precautions for use 

- Cardiovascular disease 
Cardiovascular disease such as stroke 
and myocardial infarction has been 
reported in the medical literature in 
patients with androgen deprivation 
therapy. Therefore, all cardiovascular risk 
factors should be taken into account. 

 

Pregnancy  

and lactation 

Pregnancy and lactation 
 
There is no relevant indication 
for use of FIRMAGON in 
women. 
 
 

Fertility,Pregnancy and lactation 
 
Pregnancy and breast-feeding 
There is no relevant indication for use of 
FIRMAGON in women. 
 
Fertility 
FIRMAGON may inhibit male fertility as 
long as the testosterone is suppressed. 

 



Effects on ability  

to drive and use 

 machines 

No studies on the effects of 
degarelix on the ability to drive 
and use machines have been 
performed. However, fatigue and 
dizziness are common adverse 
reactions that might influence 
the ability to drive and use 
machines. 
 

No studies on the effects of degarelix on 
the ability to drive and use machines 
have been performed. However, 
FIRMAGON has no or negligible 
influence on the ability to drive and use 
machines. fatigue and dizziness are 
common adverse reactions that might 
influence the ability to drive and use 
machines. 
 

4.4  

Undesirable 

 effects 

 טקסט נוכחי:

MedDRA System Very common 
 

Common 
 

Uncommon 
 

Organ Class 
(SOC) 

   

Blood and 
lymphatic system 
disorders 

  Anaemia*
 

Immune system 
disorders 

  Hypersensitivity 

Metabolism and 
nutrition disorders 

  Weight increase* 
Hyperglycemia/Dia
betes 
mellitus, 
cholesterol 
increased, weight 
decreased, 
appetite 
decreased, 
changes in 
blood calcium 
 

Psychiatric 
disorders 

 Insomnia
 

Depression, libido 
decreased* 

Nervous system 
disorders 

 Dizziness, 
headache

 
Mental 
impairment, 
hypoaesthesia 

Eye disorders    Vision blurred 

Cardiac disorders   Cardiac 
arrhythmia (incl. 
atrial fibrillation), 
palpitations, 
QT 
prolongation*(see 
sections 4.4 and 
4.5) 

Vascular 
disorders 

Hot flush*  Hypertension, 
vasovagal reaction 
(incl. hypotension) 

Respiratory, 
thorasic and 
mediastinal 
disorders 

  Dyspnoea 

Gastrointestinal 
disorders 

 Nausea Diarrhoea, 
constipation, 
vomiting, 
abdominal pain, 
abdominal 
discomfort, dry 
mouth 

Hepatobiliary 
disorders 

 Liver 
transaminases 
increased

 

Bilirubin 
increased, alkoline 
phosphatase 
increased 

Skin and 
subcutaneous 
tissue disorders 

 Hyperhidrosis 
(incl. night 
sweats)* 

Urticaria, skin 
nodule,  allopecia, 
pruritus, rash, 
erythema 

Musculoskeletal, 
connective tissue 
and bone 
disorders 

  Musculoskeletal 
pain and 
discomfort, 
osteoporosis/oste
openia, arthralgia, 
muscle weakness, 
muscle spasms, 
jount 
swelling/stiffness 



Renal and urinary 
disorders 

  Pollakiuria, 
micturition 
urgency, dysuria, 
nocturia, renal 
impairment, 
incontinence 

Reproductive 
system and breast 
disorders 

 prostatitis, 
prostate 
tenderness, 
retrograde,  

gynaecomastia*, 
testicular atrophy*, 
Erectile 
dysfunction*, 
testicular pain, 
breast pain, pelvic 
pain, genital 
irritation, 
ejaculation failure  

General disorders 
and administration 
site conditions 

Injection site 
adverse events 

Chills, pyrexia, 
asthenia, 
fatigue*, 
Influenza-like 
illness 

Malaise, 
peripheral oedema 

*Known physiological consequence of testosterone suppression 

 

 

 :טקסט חדש

MedDRA 
System 

Organ Class 
(SOC) 

Very 
commo

n 
 

Common 
 

Uncommon 
 

Rare 

Blood and 
lymphatic 
system 
disorders 

  
Anaemia* 

Anaemia* Neutropenic 
fever 

Immune 
system 
disorders 

  Hypersensitiv
ity 

Anaphylacti
c reactions 

Metabolism 
and nutrition 
disorders 

 Weight 
increase* 

Weight 
increase* 
Hyperglycemi
a/Diabetes 
mellitus, 
cholesterol 
increased, 
weight 
decreased, 
appetite 
decreased, 
changes in 
blood 
calcium 
 

 

Psychiatric 
disorders 

 Insomnia Depression, 
libido 
decreased* 

 

Nervous 
system 
disorders 

 Dizziness, 
headache 

Mental 
impairment, 
hypoaesthesi
a 

 

Eye disorders    Vision 
blurred 

 



Cardiac 
disorders 

  Cardiac 
arrhythmia 
(incl. atrial 
fibrillation), 
palpitations, 
QT 
prolongation*
(see sections 
4.4 and 4.5) 

Myocardial 
infarction, 
cardiac 
failure 

Vascular 
disorders 

Hot 
flush* 

 Hypertension
, vasovagal 
reaction (incl. 
hypotension) 

 

Respiratory, 
thorasic and 
mediastinal 
disorders 

  Dyspnoea  

Gastrointestin
al disorders 

 Diarrhoea, 
Nausea 

Diarrhoea, 
constipation, 
vomiting, 
abdominal 
pain, 
abdominal 
discomfort, 
dry mouth 

 

Hepatobiliary 
disorders 

 Liver 
transamina
ses 
increased 

Bilirubin 
increased, 
alkoline 
phosphatase 
increased 

 

Skin and 
subcutaneous 
tissue 
disorders 

 Hyperhidro
sis (incl. 
night 
sweats)* 

Urticaria, skin 
nodule,  
allopecia, 
pruritus, 
rash, 
erythema 

 

Musculoskelet
al, connective 
tissue and 
bone 
disorders 

 Musculosk
eletal pain 
and 
discomfort 

Musculoskele
tal pain and 
discomfort, 
osteoporosis/
osteopenia, 
arthralgia, 
muscle 
weakness, 
muscle 
spasms, 
jount 
swelling/stiffn
ess 

 

Renal and 
urinary 
disorders 

  Pollakiuria, 
micturition 
urgency, 
dysuria, 
nocturia, 
renal 
impairment, 
incontinence 

 



Reproductive 
system and 
breast 
disorders 

 prostatitis, 
prostate 
tenderness
, 
retrograde, 
Gynaecom
astia*, 
testicular 
atrophy*, 
erectile 
dysfunctio
n* 

gynaecomast
ia*, testicular 
atrophy*, 
Erectile 
dysfunction*, 
testicular 
pain, breast 
pain, pelvic 
pain, genital 
irritation, 
ejaculation 
failure  

 

General 
disorders and 
administration 
site conditions 

Injectio
n site 
advers
e 
events 

Chills, 
pyrexia, 
asthenia, 
fatigue*, 
Influenza-
like illness 

Malaise, 
peripheral 
oedema 

 

*Known physiological consequence of testosterone suppression 

 
 

4.4  

Undesirable 

 effects 

- The lack of intrinsic effect 
of degarelix on cardiac 
repolarisation (QTcF), 
heart rate, AV conduction, 
cardiac depolarisation, or 
T or U wave morphology 
was confirmed in a 
thorough QT study in 
healthy subjects (N=80) 
receiving an i.v. infusion of 
degarelix over 60 min, 
reaching a mean Cmax of 
222 ng/mL, approx. 3-4-
fold the Cmax obtained 
during prostate cancer 
treatment. 

 

 



   הודעה על החמרה  ) מידע בטיחות(  בעלון לצרכןהודעה על החמרה  ) מידע בטיחות(  בעלון לצרכןהודעה על החמרה  ) מידע בטיחות(  בעלון לצרכן

   (((102.50.102.50.102.50.)מעודכן )מעודכן )מעודכן 

 

 ____23.11.2.15תאריך ________ 

 שם תכשיר באנגלית ומספר הרישום:

145 05 32954 00 -FIRMAGON 80 MG  

145 .4 32955 ..- FIRMAGON 120 MG 

 בד !טופס זה מיועד לפרוט ההחמרות בל

 

 

 ההחמרות המבוקשות 

 

 פרק בעלון

 

 

 טקסט נוכחי

 

 טקסט חדש

 אין להשתמש בתרופה אם: לפני שימוש בתרופה

 
ידועה רגישות לאחד או יותר ממרכיבי -

לא מיועד לשימוש של ילדים --.התרופה

 מתבגרים ונשים.

 אין להשתמש בתרופה אם:

 
 .ידועה רגישות לאחד או יותר ממרכיבי התרופה-
 מיועד לשימוש של ילדים מתבגרים ונשים. לא-

 

 אזהרות מיוחדות 

 הנוגעות לשימוש 

 בתרופה

o  אם יש לך היסטוריה
של גורמי סיכון 

להפרעה חמורה 
בקצב הלב הנקראת 

torsades de 
pointes  

o סובל  הנך אם
משינויים בצפיפות 

 העצם
o - 

o  אם יש לך היסטוריה של גורמי
סיכון להפרעה חמורה בקצב הלב 

 torsades de pointesראת הנק
אם הנך סובל מבעיות בלב, בכלי 

הדם או בקצב הלב ) הפרעות 
הפרעות קצב  אריטמיה(. -קצב

עלולות להחמיר בעת השימוש 
 בפירמגון.

o  אם הנך סובל או סבלת בעבר
 מליקוי בתפקוד הכבד או הכליה.

o החמרת מסוכרת.  סובל הנך אם
הסוכרת או מועד הופעתה 

עלול להיות  Onset)(לראשונה 
מושפע מטיפול בפירמגון. במידה 

שהנך חולה סוכרת יהיה עליך 
לבצע מדידות גלוקוז בדם 

 בתדירות גבוהה יותר.
o שינויים בצפיפות סובל מ הנך אם

אוסטאופורוזיס או מכל מצב העצם
אחר העלול להשפיע על חוזק 

העצמות. ירידה בריכוז 
הטסטוסטרון עלול להשפיע על 

 חוזק העצמות.
o  הנך סובל מיתר לחץ דםאם 



 

 
  בין תגובות

 תרופותיות

תרופות העלולות להשפיע על 
בא.ק.ג או תרופות  QT-מרווח ה

העלולות לגרום להפרעה חמורה 
 -בקצב הלב הנקראת  

torsades de pointes:כגון , 
- class IAקווינידין,   : כגון

 דיסופירמיד
- class III  ,כגון אמיודרון:

סוטלול, דופטיליד, 
 בוטילידאי

 תרופות אנטיאריתמיות  -
מתדון, ציספריד,  -

 מוקסיפלוקסצין.
 תרופות אנטי פסיכוטיות -

 

 בא.ק.ג או QT-תרופות העלולות להשפיע על מרווח ה

 תרופות העלולות לגרום להפרעה חמורה בקצב הלב 

 , כגון:torsades de pointes -הנקראת   

- class IAקווינידין, דיסופירמיד  : כגון 
- class III  ,כגון אמיודרון, סוטלול:

 דופטיליד, איבוטיליד
 תרופות אנטיאריתמיות  -
 מתדון, ציספריד, מוקסיפלוקסצין. -
 תרופות אנטי פסיכוטיות -

 תרופות לטיפול בהפרעות בקצב הלב ) כמו-

 כינידין, פרוקאינאמיד, אמיודארון וסוטלול( 

 תרופות שיכולות להשפיע על קצב הלב -

 ) כמו מתדון ) תרופה להקלת כאב וכחלק 

מטיפול לגמילה מסמים(, מוקסיפלוקסאצין 
 )אנטיביוטיקה( ותרופות אנטי פסיכוטיות(

 
 הריון והנקה

- 
התרופה אינה מיועדת הריון והנקה: 

 לשימוש בנשים.
 

  - תופעות לוואי
 

תגובות אלרגיות חמורות לתכשיר הינן נדירות, 
רפואי מיידי במקרה של יש לפנות לקבלת טיפול 

פריחה, גירוד או קוצר נשימה חמורים, שעלולים 
 להיות סימפטומים של תגובה אלרגית חמורה.

 
 תופעות לוואי נדירות:

 
חום נויטרופני )ירידה במספר כדוריות הדם 

הלבנות המלווה בחום(, התקף לב, אי 
 ספיקת לב.

 
 

 תופעות לוואי נדירות מאוד:
 

 מורסה, נמק. זיהום במקום ההזרקה,
 

 

 . על רקע צהובמצ"ב העלון, שבו מסומנות ההחמרות המבוקשות  

( בצבע שונה. יש לסמן רק תוכן מהותי ולא שינויים במיקום בעלוןשינויים שאינם בגדר החמרות סומנו )

 הטקסט.

 

 

 

 


