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 2020ינואר  

 ,ה/נכבד ת/רוקח ,ה/נכבד ה/רופא

 

 עדכוני בטיחות בעלוני התכשירהנדון: 

/ FEMARA הפמר 

Film Coated Tablets/  טבליות מצופות 
 

 .Femaraמבקשת להודיע על עדכון בעלון לצרכן ועלון לרופא של התכשיר  מחברת נוברטיס ישראל בע"

 יש לעיין בעלוני התכשיר.מלא ידע מבלבד. ל במידע בטיחותי עדכוןווים הבהודעה זו מפורטים העדכונים המ

 לבעל פניה ידי-על לקבלם מודפסים נים נשלחו לפרסום במאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות, וניתןוהעל

 .הרישום

 

 התוויה כפי שאושרה בתעודת הרישום:

Femara (letrozole tablets) is indicated for first-line treatment in postmenopausal women with 

hormone receptor positive or in whom hormone receptor status cannot be determined locally 

advanced or metastatic breast cancer. 

Femara is also indicated for the treatment of advanced breast cancer in postmenopausal women 

with disease progression following antiestrogen therapy. 

Extended adjuvant treatment of early breast cancer in postmenopausal women who have received 

prior standard adjuvant tamoxifen therapy. 

Adjuvant treatment of postmenopausal women with hormone receptor positive early breast 

cancer. 

  

 mg  LETROZOLE 2.5                                                                                                                    :חומר פעיל 

)מסומנים ווים עדכון במידע בטיחותי הלהלן העדכונים המ. 2020ינואר ב עודכנו ולצרכן לרופא העלונים

 :(באדום
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 עלון לצרכן:

 

 לפני שימוש בתרופה .2
.... 

 -נפיחות או כאבים בגידים  בכל סימן של(. 4ראי סעיף )עלול לגרום לדלקת בגידים או לפגיעה בגידים  לטרוזול
 . תני לאזור הכואב לנוח וצרי קשר עם הרופא שלך

.... 

 תופעות לוואי .4
.... 

 :תופעות לוואי שיכולות להיות חמורות

 :יש לפנות מיד לרופא  במידה ואת סובלת מאחד מהמצבים הבאים

 (:1,000משתמשים  מתוך  1-10 תופעות שמופיעות ב)שכיחות שאינן תופעות לוואי 

  אובדן קואורדינציה(, במיוחד בזרוע או ברגל)שיתוק או אובדן תחושה בחלק כלשהו בגוף , חולשה ,
 (.למשל שבץ, סימן להפרעה מוחית)או קושי בדיבור או בנשימה , בחילה

  (.סימן של הפרעה לבבית)כאב חזה פתאומי בעל אופי לוחץ 

 נפיחות ואדמומיות לאורך וריד שהינו רגיש ביותר ויתכן שאף כואב למגע . 

 (.מחסור בתאי דם לבנים)צמרמורות או כיבים בפה כתוצאה מזיהומים , חום גבוה מאוד 

 מתמשך טישטוש ראייה חמור . 

  (.רקמות חיבור המחברות שרירים לעצמות)דלקת בגיד או בגידים 
 

 (:10,000משתמשים  מתוך  1-10תופעות שמופיעות ב )נדירות תופעות לוואי 

 ברגל או בכף , או כאב פתאומי בזרוע, עור כחלחל, קצב לב מהיר, התעלפות, כאב בחזה, קשיי נשימה
 (.סימנים שיתכן שנוצר קריש דם)הרגל 

  (.רקמות חיבור המחברות שרירים לעצמות)קרע בגיד 
 

 :הרופא מיד במידה ואת סובלת מאחד מהתסמינים הבאים במהלך הטיפול בפמרהכמו כן יש ליידע את 

  (.סימנים של תגובה אלרגית)נפיחות בעיקר של הפנים והגרון 

 (.הפטיטיס -סימנים של דלקת הכבד )שתן בצבע כהה , אובדן תיאבון, בחילה, עור ועיניים צהובים 

 סימנים של )חום , התקלפות של העור, או הפההעיניים , שלפוחיות על השפתיים, עור אדום, פריחה
 (.הפרעה בעור
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:תופעות לוואי נוספות  

.... 

 (: 100משתמשים מתוך  1-10)תופעות שמופיעות ב  תופעות לוואי שכיחות

הקאה, קשיי עיכול, עצירות,  פריחה בעור; כאב ראש; סחרחורת; הפרעות במערכת העיכול כגון בחילה,
או איבוד תיאבון; כאב בשרירים; הידקקות או התדלדלות של העצמות שלשול; עלייה בתיאבון 

"בדיקות ומעקב"(; נפיחות  3)אוסטאופורוזיס( המובילה לשברים בעצמות במקרים מסוימים )ראי בסעיף 
בזרועות, בידיים, בכפות הרגליים ובקרסוליים )בצקת(; דיכאון; עלייה במשקל; נשירת שיער; עלייה בלחץ 

נוקשות מפרקים )דלקת  ;דפיקות לב, קצב לב מהיר ;דם(; כאב בטן; יובש בעור; דימום וגינלי הדם )יתר לחץ
  .במפרקים(; כאב בחזה

 אם אחת או יותר מתופעות אלו משפיעות עלייך באופן חמור, פני לרופא שלך.

 (: 1,000משתמשים מתוך  1-10תופעות שמשפיעות ב (תופעות לוואי שאינן שכיחות  

; נדודי שינה, ישנוניות, בעיות בזיכרון, נמנום, רגזנות, עצבנות, שקשורות במערכת העצבים כגון חרדההפרעות 
; במיוחד במגע, ליקוי בתחושה  ;(תסמונת התעלה הקרפלית)כאב או תחושת שריפה בידיים או בפרק כף היד 

הפרשות מהנרתיק או יובש ; (סרפדת)הפרעה בעור כגון גרד ; גירוי בעין, ליקוי בעין כגון ראייה מטושטשת
דלקת ; ירידה במשקל; יובש של  ריריות; יובש בפה, הפרעה בחוש הטעם, צמא; חום; כאב בשד; בנרתיק

רמות ; הצהבה של העור והעיניים; עלייה ברמת אנזימים ; שיעול; עלייה בתכיפות מתן השתן, בדרכי השתן
 ( .אדומיםתוצר פירוק של תאי דם )גבוהות של בילירובין בדם 

.... 

 

 עלון לרופא

4.4 Special warnings and precautions for use 

.... 

Tendonitis and tendon rupture 

Tendonitis and tendon ruptures (rare) may occur. Close monitoring of the patients and appropriate 

measures (e.g. immobilisation) must be initiated for the affected tendon (see section 4.8). 

.... 

4.5 Interaction with other medicinal products and other forms of interaction 

.... 

Clinical interaction studies with warfarin indicated that the co-administration of Femara with this 

drug does not result in clinically significant drug interactions. 

.... 
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4.8 Undesirable effects 

 

.... 

 

Table 1 

Adverse reactions are ranked under headings of frequency, the most frequent first, using the 

following convention: very common (1/10); common (1/100 to <1/10); uncommon (1/1,000 to 

<1/100); rare (1/10,000 to <1/1,000); very rare (<1/10,000); not known (cannot be estimated from 

the available data). 

Infections and infestations 

Uncommon: Urinary tract infection 

Neoplasms benign, malignant and unspecified (including cysts and polyps) 

Uncommon: Tumour pain1 

Blood and lymphatic system disorders 

Uncommon: Leukopenia 

Immune system disorders 

Not known: Anaphylactic reaction 

Metabolism and nutrition disorders 

Very common: Hypercholesterolaemia 

Common:  Decreased appetite, increased appetite 

 

Psychiatric disorders 

Common: Depression 

Uncommon: Anxiety (including nervousness), irritability 

Nervous system disorders 

Common: Headache, dizziness 

Uncommon: Somnolence, insomnia, memory impairment, dysaesthesia  
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(including paraesthesia, hypoaesthesia), dysgeusia, cerebrovascular accident, 

carpal tunnel syndrome 

Eye disorders 

Uncommon Cataract, eye irritation, blurred vision 

Cardiac disorders 

Common: 

Uncommon: 

Palpitations1 

Tachycardia, ischaemic cardiac events (including new or  

worsening angina, angina requiring surgery, myocardial infarction and 

myocardial ischaemia) 

Vascular disorders 

Very common: Hot flushes 

Common: Hypertension 

Uncommon: Thrombophlebitis (including superficial and deep vein  

thrombophlebitis) 

Rare: Pulmonary embolism, arterial thrombosis, cerebral infarction 

Respiratory, thoracic and mediastinal disorders 

Uncommon: Dyspnoea, cough 

Gastrointestinal disorders 

Common: Nausea, dyspepsia1, constipation, abdominal pain, diarrhoea,  

vomiting 

Uncommon: Dry mouth, stomatitis1 

Hepatobiliary disorders 

Uncommon: Increased hepatic enzymes, hyperbilirubinemia, jaundice 

Not known: Hepatitis 

Skin and subcutaneous tissue disorders 

Very common: Hyperhidrosis 
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Common: Alopecia, rash (including erythematous, maculopapular, psoriaform,  

and vesicular rash), dry skin 

Uncommon: Pruritus, urticaria 

Not known: Angioedema, toxic epidermal necrolysis, erythema multiforme 

Musculoskeletal and connective tissue disorders 

Very common: Arthralgia 

Common: Myalgia, bone pain1, osteoporosis, bone fractures, arthritis 

Uncommon: Tendonitis 

Rare: Tendon rupture 

Not known: Trigger finger 

Renal and urinary disorders 

Uncommon: Pollakiuria 

Reproductive system and breast disorders 

Common:  Vaginal haemorrhage 

Uncommon: Vaginal discharge, vulvovaginal dryness, breast pain 

General disorders and administration site conditions 

Very common: Fatigue (including asthenia, malaise) 

Common: Peripheral oedema, chest pain 

Uncommon: General oedema, mucosal dryness, thirst, pyrexia 

Investigations 

Common: Weight increased 

Uncommon: Weight decreased 

1 Adverse drug reactions reported only in the metastatic setting 

..... 

 בברכה,
חייקיןלריסה   

 רוקחת ממונה


