
Aromasin 25 mg dragerade tabletter
exemestan

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel eftersom den innehåller 
viktig information för dig.
- Spara denna bipacksedel. Du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor, fråga din läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats endast till dig. Ge det inte vidare till andra. Det kan skada dem, även om 

deras tecken på sjukdom är desamma som dina.
Om du får några biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta inkluderar eventuella biverkningar 
som inte nämns i denna bipacksedel. Se avsnitt 4.

-
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1. Vad Aromasin är och vad det används för

Din medicin heter Aromasin. Aromasin tillhör en grupp läkemedel som kallas aromatashämmare. 
Dessa läkemedel stör en substans som kallas aromatas, som behövs för att göra de kvinnliga 
könshormonerna östrogener, särskilt hos postmenopausala kvinnor. Minskad östrogennivå i 
kroppen är ett sätt att behandla hormonberoende bröstcancer.

Aromasin används för att behandla hormonberoende tidig bröstcancer hos postmenopausala kvinnor 
efter att de har avslutat 2-3 års behandling med läkemedlet tamoxifen.

Aromasin används också för att behandla hormonberoende avancerad bröstcancer hos postmenopausala kvinnor när 
en annan hormonell läkemedelsbehandling inte har fungerat tillräckligt bra.

2. Vad du behöver veta innan du tar Aromasin

Ta inte Aromasin:
• om du är eller tidigare har varit allergisk mot exemestan (det aktiva innehållsämnet i Aromasin) eller 

något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).
• om du harinteredan gått igenom "klimakteriet", dvs du har fortfarande din månatliga 

mens.
• om du är gravid, sannolikt är gravid eller ammar.

Varningar och försiktighetsåtgärder

• Tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Aromasin.

• Innan behandling med Aromasin kan din läkare vilja ta blodprover för att säkerställa att 
du har nått klimakteriet.

• Rutinmässig kontroll av din D-vitaminnivå kommer också att göras före behandlingen, eftersom din nivå 
kan vara mycket låg i de tidiga stadierna av bröstcancer. Du kommer att få D-vitamintillskott om dina 
nivåer är under normala.

• Innan du tar Aromasin, berätta för din läkare om du har problem med din lever eller njure.
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• Tala om för din läkare om du har en historia eller lider av något tillstånd som påverkar styrkan i 
dina ben. Din läkare kanske vill mäta din bentäthet före och under behandlingen med Aromasin. 
Detta beror på att läkemedel av denna klass sänker nivåerna av kvinnliga hormoner och detta 
kan leda till en förlust av mineralinnehållet i ben, vilket kan minska deras styrka.

Andra läkemedel och Aromasin
Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan 
tänkas ta andra läkemedel, även receptfria läkemedel.

Aromasin ska inte ges samtidigt som hormonersättningsterapi (HRT).

Följande läkemedel ska användas med försiktighet när du tar Aromasin. Låt din läkare veta 
om du tar mediciner som:

• rifampicin (ett antibiotikum),
• karbamazepin eller fenytoin (antikonvulsiva medel som används för att behandla epilepsi),

• naturläkemedlet johannesört (Hypericum perforatum), eller preparat som innehåller det.

Graviditet och amning
Ta inte Aromasin om du är gravid eller ammar. Om du är 
gravid eller tror att du kan vara det, berätta för din läkare.
Diskutera preventivmedel med din läkare om det finns någon möjlighet att du kan bli gravid.

Köra bil och använda maskiner
Om du känner dig dåsig, yr eller svag när du tar Aromasin, ska du inte försöka köra bil eller använda 
maskiner.

Aromasin innehåller sackaros, natrium och metylparahydroxibensoat
• Om din läkare har sagt till dig att du inte tål vissa sockerarter, kontakta din 

läkare innan du tar detta läkemedel.
• Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per tablett, det vill säga i princip 

"natriumfritt".

• Aromasin innehåller en liten mängd metylparahydroxibensoat, som kan orsaka allergiska 
reaktioner (eventuellt fördröjda), kontakta din läkare om detta skulle hända.

3. Hur du tar Aromasin

Vuxna och äldre patienter
Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Kontrollera med din läkare om du är osäker.

Aromasin tabletter ska tas genom munnen efter en måltid vid ungefär samma tidpunkt varje dag. Din läkare kommer 
att tala om för dig hur du ska ta Aromasin och hur länge. Den rekommenderade dosen är en 25 mg tablett dagligen.

Om du behöver åka till sjukhuset medan du tar Aromasin, låt sjukvårdspersonalen veta vilken 
medicin du tar.

Använd till barn
Aromasin är inte lämplig för användning till barn.
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Om du tar mer Aromasin än du borde
Om för många tabletter tas av misstag, kontakta din läkare omedelbart eller gå direkt till närmaste 
akutmottagning. Visa dem förpackningen med Aromasin-tabletter.

Om du har glömt att ta Aromasin
Ta inte dubbel dos för att kompensera för en glömd tablett.
Om du glömmer att ta din tablett, ta den så snart du kommer ihåg det. Om det nästan är dags för nästa dos, ta den vid 
den vanliga tiden.

Om du slutar att ta Aromasin
Sluta inte ta dina tabletter även om du mår bra, om inte din läkare säger till.
Om du har ytterligare frågor om användningen av detta läkemedel, fråga din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Möjliga biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Överkänslighet, inflammation i levern (hepatit) och inflammation i leverns gallgångar som orsakar 
gulfärgning av huden (kolestatisk hepatit) kan förekomma. Symtom inkluderar allmänt illamående, 
illamående, gulsot (gulfärgning av hud och ögon), klåda, högersidig buksmärta och aptitlöshet. Kontakta 
din läkare omedelbart för att söka akut medicinsk rådgivning om du tror att du har något av dessa 
symtom.
I allmänhet tolereras Aromasin väl och följande biverkningar som observerats hos patienter som behandlas med 
Aromasin är huvudsakligen milda eller måttliga till sin natur. De flesta av biverkningarna är förknippade med brist på 
östrogen (t.ex. värmevallningar).

Mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer
• Depression
• Svårt att sova
• Huvudvärk
• Värmevallningar

• Yrsel
• Känna sig sjuk
• Ökad svettning
• Muskel- och ledvärk (inklusive artros, ryggsmärtor, artrit och stelhet i lederna)
• Trötthet
• En minskning av antalet vita blodkroppar
• Buksmärtor
• Förhöjda nivåer av leverenzymer
• Förhöjda nivåer av hemoglobinnedbrytning i blodet
• Förhöjda nivåer av ett blodenzym i blodet på grund av leverskada
• Smärta

Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer

• Aptitlöshet
• Karpaltunnelsyndrom (en kombination av nålar, domningar och smärta som påverkar hela 

handen utom lillfingret) eller stickningar/stickningar i huden
• Kräkningar (att vara sjuk), förstoppning, matsmältningsbesvär, diarré
• Håravfall
• Hudutslag, nässelfeber och klåda
• Förtunning av ben som kan minska deras styrka (benskörhet), vilket leder till 

benfrakturer (brott eller sprickor) i vissa fall
• Svullna händer och fötter
• En minskning av antalet blodplättar i blodet
• Känslan av svaghet
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Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer

• Överkänslighet

Sällsynt: kan drabba upp till 1 av 1 000 personer
• Ett utslag av små blåsor på ett område av huden i ett utslag
• Dåsighet
• Inflammation i levern
• Inflammation i leverns gallgångar som orsakar gulfärgning av huden

Okänd: frekvensen kan inte uppskattas utifrån tillgängliga data
• Låg nivå av vissa vita blodkroppar i blodet

Förändringar i mängden av vissa blodkroppar (lymfocyter) och blodplättar som cirkulerar i ditt blod, 
särskilt hos patienter med redan existerande lymfopeni (reducerade lymfocyter i blodet) kan också ses.

Rapportering av biverkningar

Om du får några biverkningar, tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta inkluderar eventuella 
biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom 
att rapportera biverkningar kan du bidra till att ge mer information om detta läkemedels säkerhet.

Storbritannien
Gultkortsschema
Hemsida:www.mhra.gov.uk/yellowcard eller sök efter MHRA Yellow Card i Google Play eller 
Apple App Store

5. Hur Aromasin ska förvaras

• Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.
• Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet som anges på ytterkartongen och blistern efter 
EXP. Utgångsdatumet avser den sista dagen i den månaden.
• Detta läkemedel kräver inga speciella förvaringsvillkor.

Släng inte några läkemedel i avloppsvatten eller hushållsavfall. Fråga din apotekspersonal hur du slänger 
mediciner du inte längre använder. Dessa åtgärder kommer att bidra till att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och annan information

Vad Aromasin innehåller
• Den aktiva substansen är exemestan. Varje dragerad tablett innehåller 25 mg exemestan.
• Övriga innehållsämnen är kiseldioxidkolloidalhydrerad, krospovidon, hypromellos, 

magnesiumstearat, mannitol, mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat (typ A), 
polysorbat, polyvinylalkohol, simetikon, makrogol, sackaros, magnesiumkarbonat light, 
metylparahydroxibensoat (E218), c. estrar vax, talk, karnaubavax, etylalkohol, schellack, titanoxid 
(E171) och järnoxider (E172).

Hur Aromasin ser ut och innehållet i förpackningen
Aromasin är en rund, bikonvex, benvit, dragerad tablett märkt 7663 på ena sidan. 
Aromasin finns i blisterförpackningar med 15, 20, 30, 90, 100 och 120 tabletter.
Alla förpackningsstorlekar kommer inte att marknadsföras.
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Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av försäljningstillstånd: 
Pfizer Limited,
Ramsgate Road,
Sandwich, Kent CT13 9NJ 
Storbritannien

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

Detta läkemedel är godkänt i EES-medlemsstaterna under följande namn:

Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Tyskland, 
Grekland, Island, Irland, Italien, Luxemburg, 
Nederländerna, Portugal, Sverige, Storbritannien: Aromasin

Frankrike: Aromasine

Spanien: Aromasil

Denna broschyr reviderades senast 08/2020

Andra informationskällor

Detaljerad information om detta läkemedel finns tillgänglig på webbplatsen för: www.gov.uk/
government/organisations/medicines-and-healthcare-products-regulatory-agency

Ref: AM 14_0
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