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Read all of this leaflet carefully before you start taking this medicine 
because it contains important information for you. 
- Keep this leaflet. You may need to read it again. 
- If you have any further questions, ask your doctor or pharmacist. 
- This medicine has been prescribed for you only. Do not pass it on to 

others. It may harm them, even if their signs of illness are the same as 
yours. 

- If you get any side effects, talk to your doctor or pharmacist. This 
includes any possible side effects not listed in this leaflet. See section 
4. 

What is in this leaflet: 
1. What Letrozole Pharmacare is and what it is used for 
2. What you need to know before you take Letrozole Pharmacare 
3. How to take Letrozole Pharmacare 
4. Possible side effects 
5. How to store Letrozole Pharmacare 
6. Contents of the pack and other information 

1. What Letrozole Pharmacare is and what it is used for 

What Letrozole Pharmacare is and how it works 
Letrozole Pharmacare contains an active substance called letrozole. It 
belongs to a group of medicines called aromatase inhibitors. It is a 
hormonal (or “endocrine”) breast cancer treatment. Growth of breast 
cancer is frequently stimulated by oestrogens which are female sex 
hormones. Letrozole Pharmacare reduces the amount of oestrogen by 
blocking an enzyme (“aromatase”) involved in the production of oestrogens 
and therefore may block the growth of breast cancer that needs 
oestrogens to grow. As a consequence tumour cells slow or stop growing 
and/or spreading to other parts of the body. 

What Letrozole Pharmacare is used for 
Letrozole Pharmacare is used to treat breast cancer in women who have 
gone through menopause i.e cessation of periods. 
It is used to prevent breast cancer from happening again. It can be used as 
first treatment before breast cancer surgery in case immediate surgery is 
not suitable or it can be used as first treatment after breast cancer surgery 
or following five years treatment with tamixofen. Letrozole Pharmacare is 
also used to prevent breast tumour spreading to other parts of the body in 
patients with advanced breast cancer. 
If you have any questions about how Letrozole Pharmacare works or why 
this medicine has been prescribed for you, ask your doctor. 

2. What you need to know before you take Letrozole Pharmacare 
Follow all the doctor’s instructions carefully. They may differ from the 
general information in this leaflet. 

Do not take Letrozole Pharmacare: 
- if you are allergic to letrozole or any of the other ingredients of this 

medicine (listed in section 6); 
- if you still have periods, i.e. if you have not yet gone through the 

menopause, If you are pregnant, If you are breast-feeding. 
If any of these conditions apply to you, do not take this medicine and talk 
to your doctor. 

Warnings and precautions 
Talk to your doctor or pharmacist before taking Letrozole Pharmacare 
- If you have a severe kidney disease 
- If you have severe liver disease 
- If you have a history of osteoporosis or bone fractures (see also 

”Follow-up during Letrozole Pharmacare treatment” section 3) 
If any of these conditions apply to you, tell your doctor. Your doctor will 
take this into account during your treatment with Letrozole Pharmacare. 

Children and adolescents (below 18 years): Children and adolescents 
should not use this medicine. 

Older people (age 65 years and over): People aged 65 years and over can 
use this medicine at the same dose as for other adults. 

Other medicines and Letrozole Pharmacare: Tell your doctor or 
pharmacist if you are taking, have recently taken or might take any other 
medicines. 

Pregnancy, breast-feeding and fertility: You should only take Letrozole 
Pharmacare when you have gone through the menopause. However, your 
doctor should discuss with you about using effective contraceptive, as you 
may still have the potential to become pregnant during treatment with 
Letrozole Pharmacare. 
You must not take Letrozole Pharmacare if you are pregnant or breast 
feeding as it may harm your baby. 

Driving and using machines: If you feel dizzy, tired, drowsy or generally 
unwell, do not drive or operate any tools or machines until you feel normal 
again. 

Letrozole Pharmacare contains lactose (milk sugar): If you have been told 
by your doctor that you have an intolerance to some sugars, contact your 
doctor before taking this medicine. 

3. How to take Letrozole Pharmacare 
Always take this medicine exactly as your doctor or pharmacist has told 
you. Check with your doctor or pharmacist if you are not sure. 
The recommended dose is one tablet of Letrozole Pharmacare to be taken 
once a day. Taking Letrozole Pharmacare at the same time each day will 
help you remember when to take your tablet. 
The tablet can be taken with or without food and should be swallowed 
whole with a glass of water or another liquid. 

How long to take Letrozole Pharmacare 
Continue taking Letrozole Pharmacare every day for as long as your doctor 
tells you. You may need to take it for months or even years. If you have 
any questions about how long to keep taking Letrozole Pharmacare, talk to 
your doctor. 
Follow-up during Letrozole Pharmacare treatment 
You should only take this medicine under strict medical supervision. Your 
doctor will regularly monitor your condition to check whether the 
treatment is having the right effect. 
Letrozole Pharmacare may cause thinning or wasting of your bones 
(osteoporosis) due to the reduction of oestrogens in your body. Your 
doctor may decide to measure your bone density (a way of monitoring for 
osteoporosis) before, during and after treatment. 

If you take more Letrozole Pharmacare than you should 
If you have taken too much Letrozole Pharmacare, or if someone else 
accidentally takes your tablets, contact a doctor or hospital for advice 
immediately. Take the pack of tablets with you. Medical treatment may be 
necessary. 

If you forget to take Letrozole Pharmacare 
If it is almost time for the next dose (e.g. within 2 or 3 hours), skip the dose 
you missed and take your next dose when you are meant to. 
Otherwise, take the dose as soon as you remember, and then take the next 
tablet as you would normally. 
Do not take a double dose to make up for a forgotten dose 

If you stop taking Letrozole Pharmacare 
Do not stop taking Letrozole Pharmacare unless your doctor tells you to. 
See also the section above “How long to take Letrozole Pharmacare” 
 

4. Possible side effects 
Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not 
everybody gets them. 
Most of the side effects are mild to moderate and will generally disappear 
after a few days to a few weeks of treatment. 
Some of these side effects, such as hot flushes, hair loss or vaginal 
bleeding, may be due to the lack of oestrogens in your body. 
Do not be alarmed by this list of possible side effects. You may not 
experience any of them. 

Some side effects could be serious: 

Rare or uncommon side effects (i.e. they may affect between 1 to 100 in 
every 10,000 patients): 
- Weakness, paralysis or loss of feeling in any part of the body 

(particularly arms or legs), loss of coordination, nausea, or difficulty 
speaking or breathing (sign of a brain disorder, e.g. stroke). 

- Sudden oppressive chest pain (sign of a heart disorder). 
- Difficulty breathing, chest pain, fainting, rapid heart rate, bluish skin 

discoloration, or sudden arm, leg or foot pain (signs that a blood clot 
may have formed). 

- Swelling or redness along a vein which is extremely tender and 
possibly painful when touched. 

- Severe fever, chills or mouth ulcers due to infections (lack of white 
blood cells). 

- Severe persistent blurred vision 

If any of the above occurs, tell your doctor straight away. 
You should also inform the doctor straight away if you experience any of 
the following symptoms during treatment with Letrozole Pharmacare: 
- Swelling mainly of the face and throat (signs of allergic reaction). 
- Yellow skin and eyes, nausea, loss of appetite, dark-coloured urine 

(signs of hepatitis). 
- Rash, red skin, blistering of the lips, eyes or mouth, skin peeling, fever 

(signs of skin disorder). 
If any of these affects you severely, tell your doctor. 

Some side effects are very common. These side effects may affect more 
than 10 in every 100 patients. 
- Hot flushes 
- Increased level of cholesterol (hypercholesterolaemia) 
- Fatigue 
- Increased sweating 
- Pain in bones and joints (arthralgia) 
If any of these affects you severely, tell your doctor. 

Some side effects are common. These side effects may affect between 1 
to 10 in every 100 patients. 
- Skin rash 
- Headache 
- Dizziness 
- Generally feeling unwell 
- Gastrointestinal disorders such as nausea, vomiting, indigestion, 

constipation and diarrhoea 
- Increase in or loss of appetite 
- Pain in muscles 
- Thinning or wasting of your bones (osteoporosis), leading to bone 

fractures in some cases (see also “Follow-up during Letrozole 
Pharmacare treatment” in section 3) 

- Swelling of arms, hands, feet, ankles (oedema) 
- Depression 
- Weight increase 
- Hair loss 
- Raised blood pressure (hypertension) 
- Abdominal pain 
- Dry skin 
- Vaginal bleeding 
If any of these affects you severely, tell your doctor. 

Other side effects are uncommon. These side effects may affect between 
1 to 10 in every 1.000 patients. 
- Nervous disorders such as anxiety, nervousness, irritability, dizziness, 

memory problems, somnolence, insomnia 
- Impairment of sensation, especially that of touch 
- Eye disorders such as blurred vision, eye irritation 
- Palpitations, rapid heart rate 
- Skin disorders such as itching (urticaria) 
- Vaginal discharge or dryness 
- Joint stiffness (arthritis) 
- Breast pain 
- Fever 
- Thirst, taste disorder, dry mouth 
- Dryness of mucous membranes 
- Weight decrease 
- Urinary tract infection, increased frequency of urination 
- Cough 
- Increased level of enzymes. 
If any of these side effects you severely, tell your doctor. 

Reporting of side effects 
If you get any side effects, talk to your doctor or pharmacist. This includes 
any possible side effects not listed in this leaflet. You can also report side 
effects directly via the national reporting system listed in Appendix V. By 
reporting side effects, you can help provide more information on the 
safety of this medicine. 

5. How to store Letrozole Pharmacare 
Do not store this medicine above 30°C. 
Store in the original package in order to protect from moisture. 
Do not use any pack that is damaged or shows signs of tampering. 
Keep this medicine out of the sight and reach of children. 
Do not use this medicine after the expiry date which is stated on the 
carton after EXP. This product is valid for 24 months from the date of 
manufacturing. The expiry date refers to the last day of that month. 
Do not throw away any medicines via wastewater or household waste. Ask 
your pharmacist how to throw away medicines you no longer use. These 
measures will help protect the environment. 

6. Contents of the pack and other information 
What Letrozole Pharmacare contains 
The active substance is letrozole. Each film-coated tablet contains 2.5 mg 
of letrozole. 
The other ingredients are: Core: lactose monohydrate, sodium 
carboxymethyl starch, microcrystalline cellulose 102, hypromellose 6 cps, 
colloidal anhydrous silica and magnesium stearate. The coating consists of: 
Coating: hypromellose 15 cps, macrogol 6000, titanium dioxide (E171), iron 
oxide yellow (E172), iron oxide red (E172) and tartrazine aluminum lake. 

What Letrozole Pharmacare looks like and contents of the pack 
Letrozole Pharmacare is available as film-coated tablets. 
Yellow, and round film-coated tablets. 
Each pack contains 10, 30 or 100 tablets. 

Marketing Authorisation Holder and manufacturer 
Pharmacare Premium Limited 
HHF 003 Hal Far Industrial Estate 
Birzebbugia BBG 3000 
Malta  

This leaflet was last revised in 19/5/2016 
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 (ملغ 2.5ليتروزول ) ملغ حبوب مغلفة 2.5ليتروزول فارماكير 
 

 نها تحتوي على معلومات هامة لك.هذه النشرة بعناية قبل البدء بتناولك لهذا الدواء ل  أاقر 
 خرى.أنك قد تحتاج الى قراءتها مرة النشرة ألاحتفظ بهذه  -
 الصيدالني. أول طبيبك أية استفسارات، اسألديك  كانت إذا -
نه قد يؤذيهم حتى لو كانت اعراض مرضهم نت فقط، ال تعطه لغيرك ألأهذا الدواء وصف لك  -

 شبيهة بأعراض مرضك انت.
الصيدالني بما في ذلك أية عراض جانبية اخرى تحدث الى طبيبك أو أ ية أظهرت لديك  إذا -

 (.4أعراض جانبية أخرى غير واردة في هذه النشرة. )انظر فقرة 
 ذا تحتوي هذه النشرة:اعلى م

 ما هو ليتروزول ولماذا يستعمل؟ .1
 ن تعرفها قبل تناولك ليتروزول فارماكير؟أمور التي تحتاج ما هي ال .2
 كيف تتناول ليتروزول فارماكير؟ .3
 ن حدوثها؟عراض الجانبية الممكال .4
 كيف يحفظ ليتروزول فارماكير؟ .5
 محتوى العبوة ومعلومات اخرى. .6

 
 ما هو ليتروزول ولماذا يستعمل؟ .1

 ما هو ليتروزول وكيف يعمل؟
دوية ليتروزول فارماكير يحتوي على المادة الفعالة والتي تسمى ليتروزول وهي تنتمي لمجموعة األ

 "الغدد الصماء"( لعالج سرطان الثدي. أوهرموني )روماتاز". وهو عالج التي تسمى " مثبطات األ
نمو سرطان الثدي عادة يحفز عن طريق االستروجين والذي يعتبر هرمون جنسي انثوي. يخفض 

نزيم "االروماتاز" الذي يدخل في أليتروزول فارماكير كمية هرمون االستروجين عن طريق اعاقة 
انتاج االستروجين ولذلك قد يعيق نمو سرطان الثدي الذي يحتاجه االستروجين للنمو، وكنتيجة فان 

 خرى من الجسم.أجزاء االنتشار أل أو/تتوقف عن النمو و أوخاليا الورم السرطاني تبطئ 
 لماذا يستعمل ليتروزول فارماكير؟

لعالج سرطان الثدي عند النساء اللواتي دخلن في مرحلة سن اليأس  يستعمل ليتروزول فارماكير
ن يحدث ثانية، وممكن ان يستعمل أيستعمل ليمنع سرطان الثدي من  .(انقطاع الدورة الشهرية)

 أون التدخل الجراحي غير مستحب أكعالج أولي قبل التدخل الجراحي لسرطان الثدي في حال 
يتبع بخمس سنوات من العالج مع  أوالجراحي لسرطان الثدي  ممكن استعماله كعالج بعد التدخل

انتشار سرطان الثدي الى اجزاء اخرى من  إلعاقةالتاموكيسفن. يستعمل ليتروزول فارماكير كذلك 
ية أكانت لديك  إذا الجسم عند المرضى الذين يعانون من مرحلة متقدمة من سرطان الثدي.

 لماذا وصف لك هذا الدواء، اسأل طبيبك. أواستفسارات حول كيفية عمل ليتروزول 
 

 ما هي االمور التي تحتاج ان تعرفها قبل تناولك ليتروزول فارماكير؟ .2
اتبع ارشادات الطبيب بدقة اذ ممكن ان تختلف هذه االرشادات عن المعلومات العامة الموجودة في 

 هذه النشرة.
 فارماكير: ليتروزول ال تتناول

 (.6الحد مكونات هذا الدواء )المذكورة في الفقرة  أوكنت تعاني من حساسية لمادة ليتروزول  إذا -
 مازالت لديك الدورة الشهرية مثال ان لم تدخلي في مرحلة سن اليأس بعد. إذا -
 مرضعة.أو  كنت حامال إذا -
 انطبقت عليك أحد النقاط المذكورة اعاله، ال تتناولي هذا الدواء وتحدثي الى طبيبك. إذا

 التحذيرات واالحتياطات:
 تحدث الى طبيبك أو الصيدالني قبل تناولك ليتروزول فارماكير. -
 كنت تعاني من مرض كلوي حاد. إذا -
 كنت تعاني من مرض كبدي حاد. إذا -
العظام أو تعرضت عظامك للكسور )انظر كذلك فقرة "المتابعة ن هشاشة مكان لديك تاريخ  إذا -

 (.3خالل العالج بليتروزول فارماكير" فقرة رقم 
 ليأخذها بعين االعتبار خالل العالج بليتروزول حد الشروط السابقة، اخبر طبيبكأانطبقت عليك  إذا

ليتروزول فارماكير من قبل ال يجوز تناول  عام من العمر(: 18االطفال والمراهقين )االقل من 
 االطفال والمراهقين.

عاما وما  65يستطيع االشخاص الذين تتراوح اعمارهم  عاما من العمر وما فوق(: 65كبار السن )
 فوق تناول هذا الدواء بنفس الجرعة الدوائية للبالغين.

تناولت قبل فترة أو كنت تتناول  إذااعلم طبيبك أو الصيدالني  خرى وليتروزول فارماكير:أدوية أ
 وجيزة أو ستتناول اية ادوية اخرى.

مرحلة سن  صلينيجب عليك فقط تناول ليتروزول فارماكير عندما ت الحمل والرضاعة والخصوبة:
ناقش معك حول استعمالك لوسيلة منع حمل فعالة النه قد تاليأس، ومع ذلك يجب على طبيبك ان ي

 خالل العالج بليتروزول فارماكير. اليزال هناك احتمال وارد بان تصبحي حامال
 يجب عليك ان ال تتناولي ليتروزول فارماكير إذا كنت حامل أو مرضعة النه قد يؤذي طفلك.

إذا شعرت بالدوار، التعب، النعاس أو إذا شعرت بشكل عام بانك  السياقة واستخدام الماكنات:
كنات حتى تشعر بانك تحسنت لست على ما يرام، ال تقد السيارة أو تستخدم اي ادوات أو ما

 واصبحت على ما يرام.
إذا تم اعالمك من قبل طبيبك بانك  ليتروزول فارماكير يحتوي على الالكتوز )سكر الحليب(:

 تعاني من عدم تحملك لبعض انواع السكريات، اتصل بطبيبك قبل تناولك لهذا الدواء.
 

 كيف تتناول ليتروزول فارماكير؟ .3
ء تماما كما اخبرك طبيبك أو الصيدالني، وراجع طبيبك أو الصيدالني إذا لم دائما تناول هذا الدوا

 كدا.أتكن مت
 الجرعة الدوائية المقررة هي حبة واحدة يوميا من ليتروزول مرة واحدة يوميا. -
 تناول حبة الدواء في نفس الوقت من كل يوم سيساعدك في تذكرمتى ستتناول حبتك. -
بدون طعام ويجب عليك بلع الحبة كاملة مع كمية كافية من تستطيع ان تتناول الحبة مع أو  -

 الماء أو شرب اي سائل آخر.
 ؟كم استمر في تناول ليتروزول فارماكير

استمر في تناول ليتروزول فارماكير كل يوم وفقا للمدة المقررة من طبيبك. قد تحتاج لتناول هذا 
ارات حول المدة التي يجب تناولك فيها الدواء الشهر أو حتى لسنوات. إذا كانت لديك اية استفس

 لهذا الدواء، تحدث الى طبيبك.
 المتابعة خالل العالج بليتروزول فارماكير:

يجب عليك تناول هذا الدواء فقط تحت المراقبة الطبية الصارمة. ان طبيبك هو الشخص المخول 
 التأثير الصحيح عليك. في اخذ حالتك بعين االعتبار ليفحص ويقرر إذا كان العالج مناسب لك وله
وذلك بسبب نقص كمية  ليتروزول فارماكير قد يسبب ترقق أو قد يخرب عظامك )هشاشة العظام(

االستروجين في جسمك. قد يقرر طبيبك قياس كثافة عظامك )بنفس الطريقة التي يتم فيها مراقبة 
 هشاشة العظام( قبل، خالل وبعد العالج.

أو إذا تناول شخص آخر حبتك بطريق الصدفة،  اكثر مما يجبإذا تناولت ليتروزول فارماكير 
اتصل بطبيبك أو المستشفى لطلب النصيحة فورا. اصطحب معك علبة الدواء. العالج الطبي قد 

 يكون ضروريا.
 إذا نسيت تناول ليتروزول فارماكير:

الجرعة ساعات( تخطى  3إذا كان على االغلب موعد الجرعة الثانية )مثال خالل ساعتين أو 
المنسية وتناول الجرعة التالية كعادتك. اما غير ذلك تناول الجرعة المقررة لك حال تذكرها وتناول 

 ال تتناول جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة المنسية. الحبة التالية كعادتك.
 إذا توقفت عن تناول ليتروزول فارماكير:

كم بذلك. انظر الفقرة المذكورة اعاله )" ال تتوقف عن تناول ليتروزول فارماكير مالم يخبرك طبيبك
 "(.استمر في تناول ليتروزول فارماكير

 

 االعراض الجانبية الممكن حدوثها؟ .4
مثل جميع االدوية تناول هذا الدواء ممكن ان يسبب لك بعض االعراض الجانبية والتي قد ال 

وعادة تختفي بعد عدة ايام غالبية االعراض الجانبية تكون خفيفة الى متوسطة  يصاب بها الجميع.
بعض هذه االعراض مثل التوهجات الساخنة، تساقط الشعر أو النزيف  الى عدة اسابيع من العالج.

 المهبلي تعزى الى نقص االستروجين في جسمك.
 ال تذعر من قائمة االعراض الجانبية الممكنة والمذكورة ادناه.  قد ال تتعرض الي منها.

 د تكون جدية.بعض االعراض الجانبية ق
مريض ما بين  100)كالتي قد تصيب مريض واحد الى  االعراض الجانبية النادرة أو الغير شائعة

 مريض(: 10000
ضعف، شلل أو فقدان الشعور باي جزء من أجزاء الجسم )خصوصا الذراعين والساقين(، فقدان  -

 الدماغ مثل الجلطة(.السيطرة، غثيان أو صعوبة في التحدث أو التنفس )عالمة الضطراب 
 لم مرهق في الصدر )عالمة الضطراب القلب(.أ -
صعوبة في التنفس، ألم في الصدر، إغماء، تسارع في ضربات القلب، تلون الجلد باللون  -

 االزرق، أو الم مفاجئ في الذراع، الساق أو القدم )عالمات تشير الى امكانية حدوث تجلط(.
 الذي يكون الما متزايد وربما مؤلم عند اللمس.تورم أو احمرار على طول الوريد  -
حرارة حادة، قشعريرة أو تقرحات فموية كحصيلة االصابة بالعدوى )نقص في كريات الدم  -

 البيضاء(.
 وة بصرية مستمرة وحادة.اغش -

 علم طبيبك على الفور.أإذا اصبت باي من االعراض الجانبية المذكورة اعاله، 
دناه خالل أحد االعراض الجانبية المذكورة أفور إذا عانيت من كما ويجب اعالم طبيبك على ال

 العالج بليتروزول فارماكير:
 انتفاخ بشكل رئيسي للوجه والحنجرة )عالمات التحسس(. -
تلون الجلد والعينين باللون االصفر، غثيان، فقدان الشهية، تلون البول باللون الداكن )عالمات  -

 اللتهاب الكبد(.
، حويصالت على الشفتين، العينين أو الفم، تقشير البشرة، حرارة )عالمات طفح واحمرار جلدي -

 الضطراب الجلد(.
 إذا اصبت بهذه االعراض بشكل حاد، اعلم طبيبك.

 مريض(: 100 كل مرضى من بين 10االعراض الجانبية شائعة جدا )قد تصيب اكثر من بعض 
 التوهجات الساخنة. -
 ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم. -
 ارهاق. -

 ازدياد التعرق. -
 الم في العظام والمفاصل. -

 إذا اصبت بهذه االعراض بشكل حاد، اعلم طبيبك.
 مريض(: 100 كل من بين مرضى 10الى  1بعض االعراض الجانبية الشائعة )قد تصيب 

 طفح جلدي. -
 صداع. -
 دوار. -
 عموما بانك على ما يرام. عدم الشعور -
معوية مثل غثيان، -اضطرابات معدية -

 هضم، امساك واسهال. عسر
 ازدياد أو فقدان الشهية. -
 الم في العضالت. -
انتفاخ الذراعين، اليدين، القدمين، الكاحلين  -

 )وذمة(.
 اكتئاب. -

 ازدياد في الوزن. -
 تساقط الشعر. -
 ارتفاع في ضغط الدم. -
 لم في البطن.أ -
 جفاف الجلد. -
 نزيف مهبلي. -
ترقق أو تخريب العظام )هشاشة العظام(  -

سهولة الذي يؤدي في بعض الحاالت الى 
فقرة "المتابعة  االصابة بالكسور )انظر

 (.3خالل العالج بليتروزول فارماكير" فقرة 

 إذا اصبت بهذه االعراض بشكل حاد، اعلم طبيبك.
 مريض(: 1000كل  من بين مرضى 10الى  1)قد تصيب خرى غير شائعة أعراض جانبية أ
اضطرابات عصبية مثل القلق، العصبية،  -

التهيج، الدوار، مشاكل في الذاكرة، 
 النعاس، االرق.

 خلل في االحساس خصوصا حاسة اللمس. -
وة البصر، ااضطرابات في العين مثل غش -

 تهيج العين.
ازدياد في خفقان ومعدل سرعة ضربات  -

 القلب.
 اضطرابات في الجلد مثل الحكة )الشرى(. -
 سيالن أو جفاف مهبلي. -
 صالبة في المفاصل )التهاب المفاصل(. -

 الم في الثدي. -
 حرارة. -
عطش، اضطرابات في حاسة التذوق،  -

 جفاف في الفم.
 جفاف االغشية المخاطية. -
 نقص في الوزن. -
التهاب في المسالك البولية، ازدياد في عدد  -

 مرات التبول.
 سعال. -
 ازدياد في مستوى االنزيمات. -
 

 بهذه االعراض بشكل حاد، اعلم طبيبك.إذا اصبت 
 االبالغ عن االعراض الجانبية:

عراض الجانبية، تحدث الى طبيبك أو الصيدالني بما في ذلك االعراض ي من األتعرضت أل إذا
الجانبية الغير مذكورة في هذه النشرة، وبابالغك عن هذه االعراض الجانبية يمكنك بذلك المساعدة 

 المعلومات حول سالمة هذا الدواء.في توفير المزيد من 
 

 كيف يحفظ ليتروزول فارماكير؟ .5
احفظ هذا الدواء في علبته االصلية لحمايته  درجة مئوية. 30ى عل تزيد حرارة بدرجة الدواء تحفظ ال

 ال تستعمل اي تعئبة قد اتلفت أو ظهرت اي عالمات للحرارة. من الرطوبة.
 االطفال. احفظ هذا الدواء بعيدا عن نظر ومتناول

 مدة صالحيته الموجودة على الكرتونة الخارجية وشريط االلمنيوم.ال تستعمل هذا الدواء بعد انتهاء 
ان تاريخ صالحية الدواء تشير الى اليوم  التصنيع. تاريخا من شهر  24 مدةهذا الدواء صالح ل

 .االخير من ذلك الشهر
ال تتخلص من االدوية في مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزلية. اسال الصيدالني عن كيفية 

 االدوية عندما ال تستعملها. بهذه االجراءات سوف تساعد في حماية البيئة. التخلص من
 

 محتوى العبوة ومعلومات اخرى. .6
 على مإذا يحتوي ليتروزول فارماكير؟

 ملغ من ليتروزول. 2.5المادة الفعالة هي ليتروزول. كل حبة مغلفة تحتوي على  -
المكونات االخرى هي: نواة الحبة: الكتوز مونوهيدريت، نشا الصوديوم الكاربوكسي مثيل،  -

، كولويدال السيلكا الخالية من الماء، مغنيسيوم 6cps، هيبرميلوز 102مايكروكريستالين سيللوز 
، التايتانوم داي 6000، الماكروجول cps 15تغليف الحبة يتكون من: الهيبرميلوز  ستاريت.

، المنيوم (E172)، أوكسيد الحديد االحمر (E172)(، أوكسيد الحديد االصفر E171د )أوكسي
 التارترازين.

 ليتروزول فارماكير ومحتويات العبوة؟ شكل
 ليتروزول فارماكير متوفر على شكل حبوب مغلفة صفراء اللون ومستديرة الشكل.

 حبة. 100، أو 30، 10تحتوي على  عبوةكل 
 

 التسويق:مالك حق و  عالمصن  
 شـــركــــة فــــارمــــاكـيــر بــريــمــيــوم، مـــــالطا
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