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 5102באוקטובר,  29 :תאריך

 :הרישום ומספר באנגלית תכשיר שם

Femara [29281] 

 ישראל בע"מנוברטיס  שם בעל הרישום:

 טופס זה מיועד לפירוט ההחמרות בלבד!

 טקסט מאושר –טקסט שחור 
 הוספת טקסט לעלון המאושר – טקסט עם קו תחתי
 מחיקת טקסט מהעלון המאושר – טקסט עם קו חוצה

 החמרה –טקסט המסומן בצהוב 

 

 
 ההחמרות המבוקשות

 
 פרק בעלון

 

 
 טקסט נוכחי

 
 טקסט חדש
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4. CLINICAL 

PARTICULARS 

 

 

Text from approved PI dated March 

2012. 
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2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Text from approved PI dated March 

2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Posology and method of administration 

..... 

Paediatric population 
Femara is not recommended for use in 
children and adolescents. The safety and 
efficacy of Femara in children and 
adolescents aged up to 17 years have not been 
established. Limited data are available and no 
recommendation on a posology can be made. 
….. 
Method of administration 
Femara should be taken orally and can be 
taken with or without food. 
A missed dose should be taken as soon as 

the patient remembers. However, if it is 

almost time for the next dose (within 2 or 

3 hours), the missed dose should be 

skipped, and the patient should go back to 

her regular dosage schedule. Doses should 

not be doubled because with daily doses 

over the 2.5 mg recommended dose, over-

proportionality in systemic exposure was 

observed (see section 5.2). 

 

4.4 Special warnings and precautions for use 

Menopausal status 

In patients whose menopausal status is unclear, 

luteinising hormone (LH), follicle-stimulating 

hormone (FSH) and/or oestradiol levels should be 

measured before initiating treatment with Femara. 

Only women of postmenopausal endocrine status 

should receive Femara. 

….. 

Other warnings 

Co-administration of Femara with tamoxifen, 

other anti-oestrogens or oestrogen-containing 

therapies should be avoided as these substances 

may diminish the pharmacological action of 

letrozole (see section 4.5). 

 

As the tablets contain lactose, Femara is not 

recommended for patients with rare hereditary 

problems of galactose intolerance, of severe 

lactase deficiency or of glucose-galactose 

malabsorption. 

 

4.5 Interaction with other medicinal 

products and other forms of interaction 

….. 

There is no clinical experience to date on the use 

of Femara in combination with oestrogens or 

other anticancer agents, other than tamoxifen. 

Tamoxifen, other anti-oestrogens or oestrogen-

containing therapies may diminish the 

pharmacological action of letrozole. In addition, 

co-administration of tamoxifen with letrozole has 

been shown to substantially decrease plasma 

concentrations of letrozole. Co-administration of 
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Text from approved PI dated March 

2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.8 Undesirable effects 

Skin and subcutaneous tissue disorders 

Very rare: Anaphylactic reaction 

Metabolism and nutrition disorders 

Common: Hypercholesterolemia 

Vascular disorders 

Uncommon: ….. Ischemic cardiac 

events… new or worsening angina…..; angina 

requiring surgery…..; myocardial infarction …..; 

thromboembolic event…..; stroke/TIA….. 

Vascular disorders 

Uncommon: ….. Hypertension….. 

Gastrointestinal disorders 

Uncommon: Abdominal pain….. 

Hepatobiliary disorders 

Very rare: Hepatitis 

Skin and subcutaneous tissue disorders 

Common: ….. Increased sweating….. 

Uncommon: ….. dry skin….. 

Very rare: Angioedema….. toxic 

epidermal necrolysis, erythema 

multiforme 

Reproductive system and breast 

disorders 

Uncommon: Vaginal bleeding….. 

letrozole with tamoxifen, other anti-oestrogens or 

oestrogens should be avoided. 

….. 

 

4.6 Fertility, pregnancy and lactation 

….. 

Fertility 

The pharmacological action of letrozole is to 

reduce oestrogen production by aromatase 

inhibition. In premenopausal women, the 

inhibition of oestrogen synthesis leads to feedback 

increases in gonadotropin (LH, FSH) levels. 

Increased FSH levels in turn stimulate follicular 

growth, and can induce ovulation. 

 

4.8 Undesirable effects 

Immune system disorders 

Unknown: Anaphylactic reaction 

Metabolism and nutrition disorders 

Very common: Hypercholesterolemia 

Cardiac disorders 

Uncommon: ischaemic cardiac events (including 

new or worsening angina, angina requiring 

surgery, angina pectoris, myocardial infarction 

and myocardial ischaemia) 

Vascular disorders 

Common: Hypertension 

Gastrointestinal disorders 

Common: ….. abdominal pain….. 

Hepatobiliary disorders 

Not known: Hepatitis 

Skin and subcutaneous tissue disorders 

Very common: Increased sweating 

Common: ….. dry skin 

Not known: Angioedema, toxic epidermal 

necrolysis, erythema multiforme 

 

Reproductive system and breast disorders 

Common: Vaginal bleeding 
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 5102באוקטובר,  29 תאריך:

 :הרישום ומספר באנגלית תכשיר שם

Femara [29281] 

 בע"מישראל נוברטיס  שם בעל הרישום:

 טופס זה מיועד לפירוט ההחמרות בלבד!

 טקסט מאושר –טקסט שחור 
 הוספת טקסט לעלון המאושר – טקסט עם קו תחתי
 מחיקת טקסט מהעלון המאושר – טקסט עם קו חוצה

 החמרה –טקסט המסומן בצהוב 

 

 ההחמרות המבוקשות

 טקסט חדש נוכחי טקסט פרק בעלון

. לפני שימוש 2
שימוש לאזהרות מיוחדות הנוגעות  בתרופה

 בתרופה:

 .אם הינך סובלת ממחלת כליה חמורה 

 .אם הינך סובלת ממחלת כבד חמורה 
..... 

 
 
 
 
 
 
 
 נטילת תרופות אחרות! 

או אם  אם את לוקחת תרופות אחרות
גמרת זה עתה טיפול בתרופה אחרת, כולל 
תרופות ללא מרשם ותוספי מזון, ספרי על 

 .כך לרופא או לרוקח
..... 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 הריון והנקה! 

במידה והינך בהריון או מניקה יש להיוועץ 
ברופא או ברוקח לפני נטילת תרופה 

אין להשתמש בפמרה במידה ואת  כלשהי.
 בהריון שכן הדבר עשוי לפגוע בעובר שלך. 

מאחר ופמרה מיועדת רק לנשים ללא וסת, 
קרוב לוודאי שהמגבלות לגבי הריון לא 

 ך. יעלייחולו 
וסת שלך פסקה לאחרונה או ואולם, אם ה

בשימוש אזהרות מיוחדות הנוגעות 
 בתרופה:לשימוש 

רופא או ל לפני הטיפול בפמרה, ספרי
 :אם רוקחל
  מחלת כליה הינך סובלת מיש לך אם

 חמורה.
  מחלת כבד הינך סובלת מיש לך אם

 חמורה.
 ופורוזיסאיש לך היסטוריה של אוסטאם 

)ראי גם "בדיקות  שברים בעצמות או
 .(3ומעקב" תחת סעיף 

..... 
 נטילת תרופות אחרות

או אם  תרופות אחרות , אם את לוקחת
זה עתה טיפול לקחת לאחרונה,גמרת 

 -כלשהן תרופות אחרותבתרופה אחרת,
כולל תרופות ללא מרשם ותוספי 

 , ספרי על כך לרופא או לרוקח.תזונהמזון
 או הרוקח יש ליידע את הרופא  במיוחד
 :תלוקח האם את
 טמוקסיפן. 

 אנטי טיפולים המכילים-
אסטרוגנים אחרים או 

 .אסטרוגנים

 פניטואין 

 קלופידוגרל 
..... 

 :ופוריות הנקהו ,הריון

הינך בהריון או מניקה יש אם -במידה ו
נטילת  להיוועץ ברופא או ברוקח לפני

 .השימוש בתרופות תרופה כלשהי

 הריון 

  עברת את אם רק יש ליטול פמרה
. אולם הרופא שלך גיל הבלות

אודות  צריך לשוחח איתך
 השימוש באמצעי מניעה יעילים
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וסת שלך ואם הינך קרובה לגיל המעבר וה
יך להיוועץ ברופא לגבי ילא סדירה, על

הצורך בשימוש באמצעי מניעה, שכן את 
 עשויה להיכנס להריון. 

אין להניק במהלך הטיפול שלך בפמרה. יש 
 ליידע את הרופא שלך במידה והינך מניקה.

 

שכן ייתכן והינך עדיין בעלת 
מהלך הטיפול היכולת להרות ב

 בפמרה.
אין להשתמש בפמרה במידה ואת בהריון 

 . עובר שלךשכן הדבר עשוי לפגוע ב
רק לנשים מומלצת מאחר ופמרה מיועדת 

וסת, קרוב לוודאי לאחר הפסקת הוללא 
 שהמגבלות לגבי הריון לא יחולו עליך. 

נכנסת לגיל הבלות לאחרונה או אולם, אם 
שאת בגיל הוסת שלך פסקה לאחרונה או 

אם הינך קרובה לגיל המעבר והוסת הבלות
שלך שלך לא סדירה, עליך להיוועץ ברופא 

לגבי הצורך בשימוש באמצעי מניעה, שכן 
ויה להיכנס עשבעלת יכולת את ייתכן ש
  .להרותלהריון
 הנקה
הניק במהלך הטיפול שלך בפמרה. יש אין ל

 ליידע את הרופא שלך במידה והינך מניקה.

  אין ליטול פמרה אם הינך בהריון
עלול להזיק  הדבר שכן ,או מניקה

 .שלך לתינוק
..... 

. כיצד תשתמשי 3
  בתרופה?

 בדיקות ומעקב
 תיש ליטול פמרה תחת השגחה רפואי

  קפדנית בלבד.
הרופא שלך יעקוב באופן שיגרתי אחר 

מצבך על מנת לבדוק אם לטיפול יש את 
 .ההרצויההשפעה  האפקט

הידקקות או  פמרה עלולה לגרום ל
 (אוסטאופורוזיסדלדול של עצמותייך )

הרופא  עקב ירידה באסטרוגן בגופך.
מדוד ל להחליטגם שלך עשוי 

דרך  ( העצם שלךצפיפות  בריאות את

במהלך או  ,ינלפ לנטר אוסטאופרוזיס(
היות ותרופה זו עלולה  לאחר הטיפול.

דלדול של לגרום הידקקות או 
 (.אוסטאופורוזיסעצמותייך )

 ..... . תופעות לוואי4
 :יש לפנות מיד לרופא אם

..... 
  יש לך נפיחות ואדמומיות לאורך

ויתכן אף כואב  וריד שהינו רגיש 
וריד ולמגע )סימנים לדלקת של ה

הקשורה בהיווצרות קריש דם 
[[thrombophlebitis .) 

..... 
 
 

 נך חשה טישטוש ראייה )סימן יה
 לקטרקט(. 

..... 
 תופעות לוואי נוספות:

 
)עלולות תופעות לוואי שכיחות מאוד 

 111מכל  11 -להשפיע  על יותר מ
מטופלים(: גלי חום; כאב בעצמות 

 ובמפרקים. 

..... 
במידה ואת  אםיש לפנות מיד לרופא 

 :המצבים הבאיםממאחד  תסובל
..... 

  נפיחות ואדמומיות לאורך יש לך
אף שויתכן  ביותרוריד שהינו רגיש 

)סימנים לדלקת של  כואב למגע
קריש הוריד הקשורה בהיווצרות 

דלקת וריד סימנים של ] דם
 . (thrombophlebitis]] פקקתית[

..... 
  חמור ראייה טישטושהנך חשה 

 . )סימן לקטרקט( מתמשך
..... 

 :תופעות לוואי נוספות
 

תופעות  – מאד תופעות לוואי שכיחות
 011מכל  01 -שעשויות להשפיע על יותר מ

 11-)עלולות להשפיע  על יותר מ :ותמטופל
רמה  גלי חום; : מטופלים( 111מכל 
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)עלולות להשפיע  תופעות לוואי שכיחות 
 .....: מטופלים( 111מכל  11 -ל 1על בין 

הידקקות או התדלדלות של העצמות 
)אוסטיאופורוזיס( המובילה לשברים 
בעצמות במקרים מסוימים; דיכאון; 

שיער; עייפות;  נשירתעלייה במשקל; 
 הזעה מוגברת; רמה גבוהה של כולסטרול. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)עלולות להשפיע תופעות לוואי לא שכיחות 
 ..... :מטופלים( 1,111מכל  11 -ל 1על בין 

גירוי  .....בעיות בזיכרון, נדודי שינה; 
 ..... בעין;

מוגברת של כולסטרול 
כולל חולשה ) עייפות; )היפרכולסטרולמיה(

 ;הזעה מוגברת ;(]הרגשה כללית לא טובה[
 arthralgia) כאב בעצמות ובמפרקים

 . (ארתרלגיה
..... 

 
 – שכיחות המופיעות תופעות לוואי

 01 -ל 0תופעות שעשויות להשפיע על בין 
)עלולות להשפיע  על  :מטופלות 011מכל 
: (מטופלים 111מכל  11-ל 1בין 
הידקקות או התדלדלות של העצמות .....

)אוסטיאופורוזיס( המובילה לשברים 
 3)ראי בסעיף  בעצמות במקרים מסוימים

נפיחות בזרועות, ; "בדיקות ומעקב"(
בידיים, בכפות הרגליים ובקרסוליים 

איבוד דיכאון; עלייה במשקל;  ;)בצקת(
עליה בלחץ הדם )יתר לחץ שיער;  נשירת

דימום  יובש בעור; כאב בטן; דם(;
עייפות; הזעה מוגברת; רמה גבוהה .וגינלי

 של כולסטרול. 
..... 

 
 – לא שכיחותהמופיעות  תופעות לוואי

 01 -ל 0תופעות שעשויות להשפיע על בין 
)עלולות להשפיע על  מטופלות: 0,111מכל 
 ..... :מטופלים( 1,111מכל  11-ל 1בין 

 .....נדודי שינה;  ישנוניות,בעיות בזיכרון, 
גירוי  ליקוי בעין כגון ראיה מטושטשת,

 .....בעין; 
  


