
מצופות טבליות ג"מ25  ארומסין
exemestane

 מידע מכיל שהוא מכיוון התרופה את ליטול שתתחיל לפני הזה העלון כל את בעיון קרא
.עבורך חשוב

.שוב אותו לקרוא שתצטרך ייתכן. זה עלון שמור-
.הרוקח או הרופא את שאל, נוספות שאלות לך יש אם-
 המחלה סימני אם גם, להם להזיק עלול זה. לאחרים זה את תעביר אל. בלבד עבורך נרשמה זו תרופה-

.לשלך זהים שלהם
 לוואי תופעות כל כולל זה. שלך הרוקח או הרופא עם שוחח, כלשהן לוואי תופעות מקבל אתה אם

4. סעיף ראה. זה בעלון מופיעות שאינן אפשריות
-

זה בעלון יש מה
.1
.2
.3
.4
.5
.6

משמש הוא ולמה ארומסין זה מה
ארומסין לוקח שאתה לפני לדעת צריך שאתה מה

ארומסין לקחת כיצד
אפשריות לוואי תופעות

ארומסין לאחסן כיצד
נוסף ומידע החבילה תוכן

משמש הוא ולמה ארומסין זה מה1.

 אלו תרופות. ארומטאז כמעכבי הידועות תרופות לקבוצת שייך ארומסין. ארומסין נקראת שלך התרופה
 נשים אצל במיוחד, אסטרוגנים, הנשיים המין הורמוני לייצור הדרוש, ארומטאז הנקרא לחומר מפריעות

.הורמונים תלוי שד בסרטן לטיפול דרך היא בגוף האסטרוגן רמות הפחתת. המעבר גיל לאחר

 שנות2-3  השלימו שהן לאחר המעבר גיל לאחר בנשים הורמונים תלוי מוקדם שד בסרטן לטיפול משמש.
Aromasin טמוקסיפן בתרופה טיפול

 טיפול כאשר המעבר גיל לאחר בנשים הורמונים תלוי מתקדם שד בסרטן לטיפול גם משמש ארומסין
.טוב מספיק עבד לא אחר הורמונלי תרופתי

ארומסין לוקח שאתה לפני לדעת צריך שאתה מה2.

:ארומסין ליטול אין
 מהמרכיבים לאחד או) בארומסין הפעיל החומר( לאקסמסטאן בעבר אלרגי היית או אתה אם•

6). בסעיף המפורטים( זו תרופה של האחרים
.חודשי מחזור מקבלת עדיין את כלומר', מנופאוזה' את עברת כברלאֹלך יש אם•

.מניקה או בהריון שאת להניח סביר, בהריון את אם•

זהירות ואמצעי אזהרות
.ארומסין נטילת לפני שלך האחות או הרוקח, הרופא עם שוחח•

.המעבר לגיל שהגעת לוודא כדי דם דגימות לקחת ירצה שלך שהרופא ייתכן, בארומסין הטיפול לפני•

 נמוכה להיות עשויה שרמתך מכיוון, הטיפול לפני גם תתבצע שלךD  ויטמין רמת של שגרתית בדיקה•
 נמוכות שלך הרמות אםD  ויטמין תוסף תקבל. השד סרטן של המוקדמים בשלבים מאוד

.מהנורמליות
.בכליות או בכבד בעיות לך יש אם שלך לרופא ספר, ארומסין נטילת לפני•
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TITLE - EXEMESTANE / AROMASIN  MEDICATION PATIENT INFORMATION IN HEBREW

Source : Medicines Org UK

www.911globalmeds.com/buy-exemestane-aromasin-online
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שלך העצמות חוזק על המשפיע כלשהו ממצב סובל אתה אם או היסטוריה לך יש אם שלך לרופא ספר•
 לכך הסיבה. בארומסין הטיפול ובמהלך לפני שלך העצם צפיפות את למדוד ירצה שלך שהרופא ייתכן.

 תכולת לאובדן להוביל עלול והדבר הנשיים ההורמונים רמות את מורידות זה ממעמד שתרופות היא
.כוחן את להפחית שעלול מה, העצמות של המינרלים

וארומסין אחרות תרופות
 כולל, כלשהן אחרות תרופות ליטול עשוי או לאחרונה נטלת, נוטל אתה אם לרוקח או לרופא ספר

.מרשם ללא המתקבלות תרופות

(HRT). חלופי הורמונלי לטיפול במקביל ארומסין לתת אין

 תרופות נוטל אתה אם שלך לרופא הודע. ארומסין נטילת בעת בזהירות הבאות בתרופות להשתמש יש
:כגון

),אנטיביוטיקה( ריפמפיצין•
),באפילפסיה לטיפול המשמשים פרכוסים נוגדי( פניטואין או קרבמזפין•
.אותו המכילים תכשירים או), perforatumHypericum ( וורט ון'ג סנט הצמחית תרופה•

והנקה הריון
 בהריון אתה אם. מניקה או בהריון את אם ארומסין ליטול אין
.שלך לרופא ספר, להיות יכול שאתה חושב או

.להריון שתיכנס אפשרות ישנה אם שלך הרופא עם מניעה אמצעי על שוחח

במכונות ושימוש נהיגה
.מכונות להפעיל או לנהוג תנסה אל, ארומסין נטילת בזמן חולשה או סחרחורת, ישנוני מרגיש אתה אם

parahydroxybenzoate ומתיל נתרן, סוכרוז מכיל ארומסין
 לפני לרופא פנה, מסוימים לסוכרים סבילות אי לך שיש שלך הרופא ידי על לך נאמר אם•

.זו תרופה נטילת
".נתרן ללא" למעשה כלומר, לטבליה) ג"מ(23  נתרן ממול-1 מ פחות מכילה זו תרופה•

שלך לרופא פנה אנא יקרה זה אם), באיחור ייתכן( אלרגיות לתגובות לגרום שעלול.•
parahydroxybenzoate, מתיל של קטנה כמות מכיל Aromasin

ארומסין לקחת כיצד3.

מבוגרים ומטופלים מבוגרים
.בטוח לא אתה אם שלך הרופא עם בדוק. לך אמר שלך שהרופא כפי בדיוק התרופה את תמיד קח

 לך יגיד שלך הרופא. יום בכל שעה באותה בערך ארוחה לאחר הפה דרךAromasin  טבליות ליטול יש
.ביום ג"מ25  של אחת טבליה הוא המומלץ המינון. זמן ולכמה ארומסין לקחת איך

.נוטל אתה תרופה איזו הרפואי לצוות הודע, ארומסין נטילת בזמן החולים לבית ללכת צריך אתה אם

בילדים שימוש
.בילדים לשימוש מתאים אינו ארומסין
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צריך שאתה ממה ארומסין יותר לוקח אתה אם
 של הקרובה הנפגעים למחלקת ישר פנה או מיד לרופא פנה, בטעות נלקחות טבליות מדי יותר אם
Aromasin. טבליות חבילת את להם הראה. החולים בית

ארומסין ליטול שכחת אם
.שנשכחה טבליה על לפצות כדי כפולה מנה ליטול אין
 קח, הבאה למנה הזמן הגיע כמעט אם. זוכר שאתה ברגע אותה קח, שלך הטבליה את לקחת שכחת אם

.הרגילה בשעה אותה

ארומסין ליטול מפסיק אתה אם
.לך אומר שלך הרופא כן אם אלא, טוב מרגיש אתה אם גם שלך הטבליות את לקחת תפסיק אל
.האחות או הרוקח, הרופא את שאל, זו בתרופה השימוש לגבי נוספות שאלות לך יש אם

אפשריות לוואי תופעות4.

.אותן מקבלים כולם לא כי אם, לוואי לתופעות לגרום עלולה זו תרופה, התרופות כל כמו

 להצהבה הגורמות הכבד של המרה דרכי של ודלקת) הפטיטיס( בכבד דלקת, יתר רגישות להתרחש עלולות
 של הצהבה( צהבת, בחילות, טובה לא כללית הרגשה כוללים התסמינים). כולסטטית הפטיטיס( העור של

 לפנות כדי בהקדם שלך הרופא עם קשר צור. תיאבון ואובדן ימין בצד בטן כאבי, גירוד), והעיניים העור
.הללו מהתסמינים אחד לך שיש חושב אתה אם דחוף רפואי לייעוץ

 הן-Aromasin ב שטופלו בחולים שנצפו הבאות הלוואי ותופעות היטב נסבלAromasin , כללי באופן
).חום גלי למשל( באסטרוגן למחסור קשורות הלוואי תופעות רוב. בינוניות או קלות בעיקר

אנשים10  מתוך-1 מ יותר על להשפיע עלול: מאוד שכיח
דּכִָאֹון•
שינה קשיי•
ראֹׁש ּכאְבֵ•
חום גלי•
סחְרַחֹורתֶ•
חולה מרגיש•
מוגברת הזעה•
)מפרקים ונוקשות פרקים דלקת, גב כאבי, ניוונית מפרקים דלקת כולל( ומפרקים שרירים כאבי•
עייפות•
הלבנים הדם תאי במספר הפחתה•
בטן כאבי•
כבד אנזימי של מוגברת רמה•
בדם המוגלובין פירוק של מוגברת רמה•
לכבד נזק עקב בדם דם אנזים של מוגברת רמה•
ּכאְבֵ•

אנשים10  מתוך1  עד על להשפיע עלול: שכיח
תיאבון אובדן•
 היד כל על המשפיעים וכאב תחושה חוסר, ומחטים סיכות של שילוב( הקרפלית התעלה תסמונת•

בעור עקצוץ/עקצוץ או) הקטנה האצבע מלבד
שלשולים, עיכול הפרעות, עצירות), חולה להיות( הקאות•
שיער איבוד•

וגירודים כוורות, בעור פריחה•
( בעצמות לשברים שמוביל מה), אוסטאופורוזיס( כוחן את להפחית שעלול העצמות דילול•

מסוימים במקרים) סדקים או שברים
נפוחות ורגליים ידיים•
בדם הטסיות במספר הפחתה•
חולשה תחושת•

5 מתוך3  עמוד



אנשים100  מתוך1  עד על להשפיע עלול: נדיר
יתר רגישות•

אנשים1,000  מכל1  עד על להשפיע עלול: נדיר

בפריחה בעור אזור על קטנות שלפוחיות של התפרצות•
נּומהָ•
הכבד של דלקת•
העור של להצהבה הגורמות הכבד של המרה דרכי של דלקת•

הזמינים מהנתונים התדירות את להעריך ניתן לא: ידוע לא
בדם מסוימים לבנים דם תאי של נמוכה רמה•

 בדם המסתובבים הדם וטסיות) לימפוציטים( מסוימים דם תאי בכמות שינויים להופיע עשויים, כן כמו
).בדם מופחתים לימפוציטים( קיימת לימפופניה עם בחולים במיוחד, שלך

לוואי תופעות על דיווח
 לוואי תופעות כל כולל זה. האחות או הרוקח, הרופא עם שוחח, כלשהן לוואי תופעות מקבל אתה אם

 ידי על). למטה פרטים ראה( לוואי תופעות על ישירות לדווח גם יכול אתה. זה בעלון מופיעות שאינן אפשריות
.זו תרופה של הבטיחות על נוסף מידע לספק לעזור יכול אתה לוואי תופעות על דיווח

המאוחדת הממלכה

צהובים כרטיסים תוכנית

Store  אוPlay- Google בCard Yellow MHRA  את חפש או yellowcardwww.mhra.gov.uk/:אינטרנט אתר
AppApple

ארומסין לאחסן כיצד5.

.ילדים של וההישג הראייה מטווח התרופה את הרחק•
 לאחר   והשלפוחית החיצוני הקרטון גבי על המצוין התפוגה תאריך לאחר בתרופה להשתמש אין•

.EXPחודש אותו של האחרון ליום מתייחס התפוגה תאריך.
.מיוחדים אחסון תנאי דורשת אינה זו תרופה•

 שאינך תרופות לזרוק כיצד הרוקח את שאל. ביתית פסולת או שפכים דרך כלשהן תרופות לזרוק אין
.הסביבה על בהגנה יסייעו אלה אמצעים. יותר בהן משתמש

נוסף ומידע החבילה תוכן6.

ארומסין מכיל מה
.אקסמסטן ג"מ25  מכילה מצופה טבליה כלexemestane.  הוא הפעיל החומר•
 תאית, מניטול, סטארט מגנזיום, היפרומלוז, קרוספובידון, קולואידית סיליקה הם הנוספים המרכיבים•

, מאקרוגול, סימטיקון, פוליוויניל אלכוהול, פוליסורבטA),  סוג( נתרן עמילן גליקולאט, מיקרו-גבישית
 שעוות, טלק, אסטרים שעוות(E218),  פארהידרוקסי-בנזואט מתיל, לייט קרבונט מגנזיום, סוכרוז
(E172). ברזל ותחמוצות(E171)  טיטניום תחמוצת, שלאק, אתילי אלכוהול, קרנובה

האריזה ותכולת ארומסין נראה איך
 טבליה היאAromasin . טבליות-120 ו100 90, 30, 20, 15,  של שלפוחיות באריזות זמין.

Aromasin אחד בצד7663  המסומנת, מצופה, אוף-וויט, קמורה דו, עגולה
.ישווקו האריזה גדלי כל לא
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ויצרן שיווק אישור בעל

,מוגבלת פייזר :שיווק אישור בעל

,רמסגייט כביש
9NJ CT13  בריטניה

Sandwich, Kent

:יצַרןָ
Srl ItaliaPfizer

Piceno )AP(,  Ascoli איטליה.
63100 Tronto del Marino

Località

:הבאים השמות תחת-EEA ב החברות במדינות מורשה זה תרופתי מוצר

, יוון, גרמניה, פינלנד, דנמרק, בלגיה, אוסטריה
, הולנד, לוקסמבורג, איטליה, אירלנד, איסלנד
ארומסין:בריטניה, שוודיה, פורטוגל

ארומזין:צרָפְתַ

ארומסיל:ספְרָדַ

-08/2020ב לאחרונה עודכן זה עלון

אחרים מידע מקורות

agency-regulatory-products- :של האינטרנט באתר זמין זו תרופה על מפורט מידע
-healthcare-and/medicines/organisations/governmentwww.gov.uk

0AM_14 : צ"נ

5 מתוך5  עמוד


