POEMMY
fulvestranto

cada, acompanhadas de 2
VIA INTRAMUSCULAR
USO ADULTO

1.
POEMMY

-menopausa,
-menopausal ocorreu naturalmente ou foi induzido

artificialmente.
POEMMY
RH) e negativo
-2) previamente tratadas com terapia
2.

COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

POEMMY
3.
POEMMY se apresentar alergia ao fulvestranto ou a qualquer um dos componentes
vide bula do palbociclibe.
4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?
POEMMY
- Em pacientes que apresentam sangramento, trombocitopenia (dimin
do
) ou que estejam em uso de medicamentos anticoagulantes (previne a
neuropatia
POEMMY . Deve-se tomar cuidado ao administrar
POEMMY
medicamento pode
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O uso de POEMMY
imediatamente seu m
POEMMY
pacientes podem sentir astenia (fraqueza).
dose em pacientes recebendo inibidores ou indutores da isoenzima CYP3A4.
ensaios
falsamente
elevado. Consulte se
Este medicamento pode causar doping.
vide bula do palbociclibe.
5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?
POEMMY

.
-o em sua embalagem original.

POEMMY

em s
-lo.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?
Monoterapia
Mulheres adultas (incluindo idosas): A dose recomendada de POEMMY

administrada
com intervalo de

seja administrada lentamente.
Tera
Quando POEMMY
POEMMY
de dose recomendadas para a monoterapia. Para palbociclibe, seguir a bula do palbociclibe.
POEMMY com palbociclibe e ao longo de sua

Deve-

POEMMY
.
POEMMY

estabe

nor do que 30 mL/min.
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-Pugh.
a C de Child-Pugh.
Idosos
Modo de usar
POEMMY
trada lentamente.
intramuscular.
POEMMY

dorsogluteal
TM

Agulha
lha em todos os momentos durante o uso
e descarte.
Para cada seringa:
- Rosqueie o embolo no corpo da seringa de vidro, a fim de unir as duas partes. (Ver Figura 1)
Figura 1

-

-Lok da seringa para remover a borracha de
2).

Figura 2

- Retire a agulha com

TM

) da embalagem.

- Gire para fixar a agulha ao conector Luer.
-
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-Lok (ver Figura 3).

Figura 3

-

(ver Figura 4).

Figura 4

- Retire o excesso de ar da seringa.
- Administrar lentamente por via intramuscular (1bisel deve ser orientado para cima, como mostra a Figura 5.
Figura 5

alavanca para ativar o mecanismo de cobertura (ver Figura 6).
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conveniente, o

Figura 6

POEMMY
medicamento.
POEMMY
cular.
medicinais.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?
POEMMY pode ser administrado 3 dias antes ou 3 dias depois desta data.
-dentista.
8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?
adversas:
Monoterapia

;

,

este
,

de calor.
corre entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam este medicamento): como cefaleia
contagem reduzida de plaquetas
,
orexia (perda do apetite) e
.
e aumento da gama-GT (enzima do
vide bula do palbociclibe.
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-dentista.
9.
DESTE MEDICAMENTO?
em humanos. Caso ocorra superdosagem, as pacientes devem ser
tratadas sintomaticamente.
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