
Aromasin 25 mg comprimate filmate
exemestan

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament, deoarece conține 

informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. Este posibil să fie nevoie să-l citiți din nou.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu-l transmite altora. Le poate dăuna, chiar dacă 
semnele lor de boală sunt aceleași cu ale dumneavoastră.
Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Aceasta include orice reacții adverse posibile care 

nu sunt enumerate în acest prospect. Vezi secțiunea 4.
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1. Ce este Aromasin și pentru ce se utilizează

Medicamentul dumneavoastră se numește Aromasin. Aromasin aparține unui grup de medicamente cunoscute sub numele de 

inhibitori de aromatază. Aceste medicamente interferează cu o substanță numită aromatază, care este necesară pentru a produce 

hormonii sexuali feminini, estrogeni, în special la femeile aflate în postmenopauză. Reducerea nivelului de estrogen din organism este 

o modalitate de a trata cancerul de sân dependent de hormoni.

Aromasin este utilizat pentru a trata cancerul de sân timpuriu dependent de hormoni la femeile aflate în 
postmenopauză după ce au terminat 2-3 ani de tratament cu medicamentul tamoxifen.

Aromasin este, de asemenea, utilizat pentru a trata cancerul de sân avansat dependent de hormoni la femeile aflate în postmenopauză, 

atunci când un tratament medicamentos hormonal diferit nu a funcționat suficient de bine.

2. Ce trebuie să știți înainte să luați Aromasin

Nu luați Aromasin:
• dacă sunteți sau ați fost anterior alergic la exemestan (ingredientul activ din Aromasin) sau la oricare dintre 

celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la punctul 6).
• daca ainua trecut deja prin „menopauză”, adică încă ai menstruația.

• dacă sunteți gravidă, probabil să fiți gravidă sau alăptați.

Avertismente și precauții
• Discutați cu medicul dumneavoastră, farmacistul sau asistenta înainte de a lua Aromasin.

• Înainte de tratamentul cu Aromasin, medicul dumneavoastră poate dori să ia probe de sânge pentru a se 
asigura că ați ajuns la menopauză.

• Verificarea de rutină a nivelului de vitamina D se va face, de asemenea, înainte de tratament, deoarece nivelul dumneavoastră 

poate fi foarte scăzut în stadiile incipiente ale cancerului de sân. Vi se va administra supliment de vitamina D dacă nivelul 

dumneavoastră este sub normal.

• Înainte de a lua Aromasin, spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți probleme cu ficatul sau rinichii.
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• Spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți antecedente sau suferiți de orice afecțiune care vă afectează rezistența oaselor. Este 

posibil ca medicul dumneavoastră să dorească să vă măsoare densitatea osoasă înainte și în timpul tratamentului cu Aromasin. 

Acest lucru se datorează faptului că medicamentele din această clasă scad nivelurile de hormoni feminini și acest lucru poate duce 

la o pierdere a conținutului de minerale al oaselor, ceea ce le poate scădea rezistența.

Alte medicamente și Aromasin
Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice 
alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripție medicală..

Aromasin nu trebuie administrat în același timp cu terapia de substituție hormonală (HRT).

Următoarele medicamente trebuie utilizate cu prudență atunci când luați Aromasin. Spuneți medicului 
dumneavoastră dacă luați medicamente precum:

• rifampicina (un antibiotic),
• carbamazepină sau fenitoină (anticonvulsivante utilizate pentru tratarea epilepsiei),

• remediul pe bază de plante sunătoare (Hypericum perforatum), sau preparate care îl conțin.

Sarcina și alăptarea
Nu luați Aromasin dacă sunteți însărcinată sau alăptați. Dacă sunteți 
gravidă sau credeți că ați putea fi, spuneți medicului dumneavoastră.
Discutați despre contracepție cu medicul dumneavoastră dacă există vreo posibilitate ca să rămâneți gravidă.

Conducerea și folosirea utilajelor
Dacă vă simțiți somnoros, amețit sau slăbit în timp ce luați Aromasin, nu trebuie să încercați să conduceți vehicule sau să 
folosiți utilaje.

Aromasin conține zaharoză, parahidroxibenzoat de sodiu și metil
• Dacă medicul dumneavoastră v-a spus că aveți intoleranță la unele zaharuri, adresați-vă medicului 

dumneavoastră înainte de a lua acest medicament.
• Acest medicament conține mai puțin de 1 mmol de sodiu (23 mg) per comprimat, adică practic 

„fără sodiu”.

• Aromasin conține o cantitate mică de parahidroxibenzoat de metil, care poate provoca reacții alergice (posibil 
întârziate), dacă acest lucru se întâmplă, vă rugăm să vă adresați medicului dumneavoastră.

3. Cum să luați Aromasin

Pacienți adulți și vârstnici
Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Consultați-vă cu medicul dumneavoastră dacă nu sunteți 

sigur.

Comprimatele Aromasin trebuie luate pe cale orală după masă, aproximativ la aceeași oră în fiecare zi. Medicul 
dumneavoastră vă va spune cum să luați Aromasin și pentru cât timp. Doza recomandată este de un comprimat de 25 
mg pe zi.

Dacă trebuie să mergeți la spital în timp ce luați Aromasin, informați personalul medical ce 
medicamente luați.

Utilizare la copii
Aromasin nu este potrivit pentru utilizare la copii.
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Dacă luați mai mult Aromasin decât trebuie
Dacă sunt luate din greșeală prea multe comprimate, adresați-vă imediat medicului dumneavoastră sau mergeți direct la cel mai 

apropiat serviciu de urgență a spitalului. Arată-le pachetul de comprimate Aromasin.

Dacă uitați să luați Aromasin
Nu luați o doză dublă pentru a compensa comprimatul uitat.
Dacă uitați să vă luați comprimatul, luați-l imediat ce vă amintiți. Dacă este aproape timpul pentru următoarea doză, 
luați-o la ora obișnuită.

Dacă încetați să luați Aromasin
Nu încetați să luați comprimatele, chiar dacă vă simțiți bine, decât dacă medicul dumneavoastră vă spune.
Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la utilizarea acestui medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Pot să apară hipersensibilitate, inflamație a ficatului (hepatită) și inflamație a căilor biliare ale ficatului care provoacă 
îngălbenirea pielii (hepatită colestatică). Simptomele includ senzație generală de rău, greață, icter (îngălbenirea pielii și a 
ochilor), mâncărime, dureri abdominale pe partea dreaptă și pierderea poftei de mâncare. Adresați-vă imediat medicului 
dumneavoastră pentru a solicita sfatul medicului de urgență dacă credeți că aveți oricare dintre aceste simptome.

În general, Aromasin este bine tolerat și următoarele reacții adverse observate la pacienții tratați cu Aromasin 
sunt în principal de natură ușoară sau moderată. Majoritatea reacțiilor adverse sunt asociate cu o lipsă de 
estrogen (de exemplu bufeuri).

Foarte frecvente: pot afecta mai mult de 1 din 10 persoane
• Depresie
• Dificultate de somn
• Durere de cap

• Bufeuri
• Ameţeală
• Simtindu-se bolnav

• Transpirație crescută
• Dureri musculare și articulare (inclusiv osteoartrita, dureri de spate, artrită și rigiditate articulară)
• Oboseală
• O reducere a numărului de globule albe din sânge
• Durere abdominală
• Nivel crescut de enzime hepatice
• Nivel crescut al defalcării hemoglobinei în sânge
• Nivel crescut al unei enzime din sânge din sânge din cauza leziunilor hepatice
• Durere

Frecvente: pot afecta până la 1 din 10 persoane
• Pierderea poftei de mâncare

• Sindromul de tunel carpian (o combinație de înțepături și ace, amorțeală și durere care afectează toată 
mâna, cu excepția degetului mic) sau furnicături/ înțepături ale pielii

• Vărsături (a fi bolnav), constipație, indigestie, diaree
• Pierderea parului

• Erupții cutanate, urticarie și mâncărime

• Subțierea oaselor care le poate scădea rezistența (osteoporoză), ducând la fracturi osoase 
(rupturi sau fisuri) în unele cazuri

• Mâinile și picioarele umflate
• O reducere a numărului de trombocite din sânge
• Senzație de slăbiciune
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Mai puțin frecvente: pot afecta până la 1 din 100 de persoane

• Hipersensibilitate

Rare: pot afecta până la 1 din 1000 de persoane
• O erupție de vezicule mici pe o zonă a pielii într-o erupție cutanată
• Somnolenţă
• Inflamația ficatului
• Inflamația căilor biliare ale ficatului care provoacă îngălbenirea pielii

Cu frecvență necunoscută: frecvența nu poate fi estimată din datele disponibile

• Nivel scăzut al anumitor globule albe din sânge

De asemenea, pot fi observate modificări ale cantității de anumite celule sanguine (limfocite) și trombocite care 
circulă în sângele dumneavoastră, în special la pacienții cu o limfopenie preexistentă (limfocite reduse în sânge).

Raportarea efectelor secundare

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei. Aceasta include orice reacții adverse 

posibile care nu sunt enumerate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct (vezi detaliile de mai jos). Raportând 

reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de mai multe informații privind siguranța acestui medicament.

Regatul Unit
Schema de cartonașe galbene

Site-ul web:www.mhra.gov.uk/yellowcard sau căutați MHRA Yellow Card în Google Play sau 
Apple App Store

5. Cum se păstrează Aromasin

• Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.
• Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie și blister după EXP. Data 
de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.
• Acest medicament nu necesită condiții speciale de păstrare.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei reziduale sau a reziduurilor menajere. Întrebați-vă farmacistul cum să 
aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Aromasin
• Substanța activă este exemestan. Fiecare comprimat filmat conține exemestan 25 mg.
• Celelalte componente sunt siliciu coloidal hidratat, crospovidonă, hipromeloză, stearat de magneziu, 

manitol, celuloză microcristalină, amidon glicolat de sodiu (tip A), polisorbat, alcool polivinilic, 
simeticon, macrogol, zaharoză, carbonat de magneziu ușor, parahidroxibenzoat de metil (E218), cetil 
(E218). esteri ceară, talc, ceară de carnauba, alcool etilic, șelac, oxid de titan (E171) și oxizi de fier 
(E172).

Cum arată Aromasin și conținutul ambalajului
Aromasin este un comprimat rotund, biconvex, aproape alb, acoperit, marcat cu 7663 pe o 
parte. Aromasin este disponibil în blistere cu 15, 20, 30, 90, 100 și 120 de comprimate.
Nu toate mărimile de ambalaj vor fi comercializate.
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Deținătorul autorizației de introducere pe piață și producătorul

Deținătorul autorizației de introducere pe 

piață: Pfizer Limited,

Ramsgate Road,
Sandwich, Kent CT13 
9NJ Regatul Unit

Producător:
Pfizer Italia Srl
Località Marino del Tronto 
63100 Ascoli Piceno (AP), 
Italia.

Acest medicament este autorizat în statele membre ale SEE sub următoarele 
denumiri:

Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Germania, 
Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, Luxemburg, 
Olanda, Portugalia, Suedia, Regatul Unit: Aromasin

Franţa: Aromasine

Spania: Aromasil

Acest prospect a fost revizuit ultima dată în 08/2020

Alte surse de informare

Informații detaliate despre acest medicament sunt disponibile pe site-ul web al: www.gov.uk/
government/organisations/medicines-and-healthcare-products-regulatory-agency

Ref: AM 14_0
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