
مغلفةأقراص مجم 25 أروماسين

اكسيميستان

مهمة معلومات على تحتوي ألنها الدواء هذا تناول في البدء قبل بعناية بالكامل النشرة هذه اقرأ
لك.بالنسبة

أخرى.مرة لقراءتها تحتاج قد النشرة. بهذه احتفظ -

الصيدلي.أو طبيبك اسأل أخرى ، أسئلة لديك كانت إذا -

نفس هي مرضهم أعراض كانت لو حتى يضرهم ، قد فهو لألخرين. تنقلها ال فقط. لك الدواء هذا وصف تم -

أعراضك.

محتملة جانبية آثار أي ذلك يتضمن الصيدلي. أو طبيبك إلى تحدث جانبية ، آثار أي لديك ظهرت إذا

4.القسم انظر النشرة. هذه في مذكورة غير

-
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استخدامهدواعي هي وما  Aromasinهو ما

أروماسينتناول قبل معرفته إلى تحتاج الذي ما

أروماسينتأخذ كيف

المحتملةالجانبية اآلثار

Aromasinتخزين كيفية
أخرىومعلومات العبوة محتويات

استخدامهدواعي هي وما  Aromasinهو ما1.

تتداخل األروماتاز. مثبطات باسم المعروفة األدوية مجموعة إلى أروماسين ينتمي . Aromasinيسمى دوائك

عند خاصة اإلستروجين ، األنثوية ، الجنسية الهرمونات لصنع ضرورية وهي أروماتيز ، تسمى مادة مع األدوية هذه

الثدي سرطان لعالج وسيلة هو الجسم في االستروجين هرمون مستويات انخفاض اليأس. سن بعد النساء

بالهرمونات.المرتبط

أن بعد اليأس سن بعد النساء لدى الهرمونات على المعتمد المبكر الثدي سرطان لعالج  Aromasinيستخدم

تاموكسيفين.عقار مع العالج من سنوات 2-3 يكملن

اليأس سن بعد النساء لدى الهرمونات على المعتمد المتقدم الثدي سرطان لعالج أيضاً  Aromasinيستخدم

الكفاية.فيه بما جيد بشكل بالعقاقير الهرموني العالج يعمل ال عندما

أروماسينتناول قبل معرفته إلى تحتاج الذي ما2.

أروماسين:تتناول ال

من تعاني كنت أو سابقاً لديك أو  )Aromasinفي النشط المكون ( exemestaneتجاه حساسية من تعاني كنت إذا•

.)6القسم في المدرجة (الدواء لهذا األخرى المكونات من أي تجاه الحساسية
الشهرية.دورتك من تعانين زلت ما أي  ، "اليأسسن "بـ بالفعل مررت لقد ليستمتلككنت اذا•

مرضعة.أو حامال ًتكوني أن يحتمل حامال ً، كنت إذا•

واإلحتياطاتالمحاذير

أروماسين.تناول قبل الممرضة أو الصيدلي أو طبيبك إلى تحدث•

اليأس.سن إلى وصولك من للتأكد دم عينات أخذ في طبيبك يرغب قد بأروماسين ، العالج قبل•

جداً منخفضاً مستواك يكون قد حيث العالج ، قبل  )د(فيتامين لمستوى روتيني فحص إجراء أيضاً سيتم•

من أقل مستوياتك كانت إذا د فيتامين مكمل إعطاؤك سيتم الثدي. سرطان من المبكرة المراحل في

الطبيعي.

الكلى.أو الكبد في مشاكل من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر  ، Aromasinتناول قبل•
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TITLE - EXEMESTANE / AROMASIN  MEDICATION PATIENT INFORMATION IN ARABIC

Source : Medicines Org UK

www.911globalmeds.com/buy-exemestane-aromasin-online
https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.5520.pdf


قياس في طبيبك يرغب قد عظامك. قوة على تؤثر حالة أي من تعاني كنت أو تاريخ لديك كان إذا طبيبك أخبر•

الهرمونات مستويات من تقلل الفئة هذه من األدوية ألن وذلك أروماسين. عالج وأثناء قبل عظامك كثافة

قوتها.من يقلل قد مما للعظام المعدني المحتوى فقدان إلى يؤدي قد وهذا األنثوية

Aromasinو األخرى األدوية
ذلك في بما أخرى ، أدوية أي تتناول قد أو مؤخراً تناولت أو تتناول كنت إذا الصيدلي أو طبيبك أخبر

.طبيةوصفة بدون عليها الحصول تم التي األدوية

.)(HRTالبديلة بالهرمونات العالج وقت نفس في أروماسين إعطاء ينبغي ال

مثل:أدوية تتناول كنت إذا طبيبك أخبر أروماسين. تناول عند بحذر التالية األدوية استخدام يجب

 ،)حيويمضاد (ريفامبيسين•

 ،)الصرعلعالج المستخدمة االختالج مضادات (فينيتوين أو كاربامازيبين•

عليه.تحتوي مستحضرات أو  ، )يوحناالقديس عشبة (جون سانت نبتة العشبي العالج•

والرضاعةالحمل
أو حامال ًكنت إذا مرضعة. أو حامال ًكنت إذا أروماسين تأخذ ال

طبيبك.أخبر كذلك ، تكون قد أنك تعتقد

حامال.ًتصبحي أن احتمال أي هناك كان إذا طبيبك مع الحمل منع وسائل ناقشي

الماكناتواستعمال السياقة
اآلالت.تشغيل أو القيادة تحاول أال يجب أروماسين ، تناول أثناء الضعف أو الدوار أو بالنعاس شعرت إذا

بنزواتباراهيدروكسي وميثيل والصوديوم السكروز على  Aromasinيحتوي

المنتج هذا تناول قبل بطبيبك فاتصل السكريات ، بعض تجاه حساسية لديك أن طبيبك أخبرك إذا•

الطبي.

خال "أساسي بشكل يعني وهذا قرص ، لكل  )ملغ23 (صوديوم مليمول 1 من أقل على الدواء هذا يحتوي•

."الصوديوممن

ردود تسبب قد والتي  ، parahydroxybenzoate methylمن صغيرة كمية على  Aromasinيحتوي•

بطبيبك.االتصال يرجى هذا حدث إذا  ، )تتأخرربما (تحسسية فعل

Aromasinتأخذ كيف 3.

المسنينوالمرضى الكبار
متأكداً.تكن لم إذا طبيبك استشر طبيبك. أخبرك كما تماماً الدواء هذا تناول على دائماً احرص

طبيبك سيخبرك يوم. كل تقريباً الوقت نفس في الوجبة بعد الفم طريق عن  Aromasinأقراص تناول يجب

يوميا.ًمجم 25 واحد قرص هي بها الموصى الجرعة متى. وإلى أروماسين تناول بكيفية

تتناولها.التي باألدوية الطبي الطاقم فأخبر أروماسين ، تناول أثناء المستشفى إلى للذهاب بحاجة كنت إذا

األطفالفي استخدم

لألطفال.مناسب غير أروماسين
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ينبغيمما أكثر أروماسين تناولت إذا
إلى مباشرة توجه أو الفور على بطبيبك فاتصل الصدفة ، طريق عن اللوحية األجهزة من الكثير تناول تم إذا

أروماسين.أقراص علبة لهم أظهر المستشفى. في إصابات قسم أقرب

أروماسينتناول نسيت إذا
منسي.قرص لتعويض مضاعفة جرعة تأخذ ال

الوقت في فتناولها التالية ، الجرعة موعد اقترب إذا تتذكره. حالما فتناوله اللوحي ، جهازك تأخذ أن نسيت إذا

المعتاد.

أروماسينتناول عن توقفت إذا

طبيبك.أخبرك إذا إال جيدة ، بصحة تشعر كنت لو حتى أقراصك تناول عن تتوقف ال

الممرضة.أو الصيدلي أو طبيبك اسأل الدواء ، هذا استخدام حول أخرى أسئلة أي لديك كان إذا

المحتملةالجانبية اآلثار4.

الجميع.لدى حدوثها عدم من الرغم على جانبية ، آثاراً الدواء هذا يسبب أن يمكن األدوية ، جميع مثل

اصفرار تسبب التي الكبد في الصفراوية القنوات والتهاب  )الكبدالتهاب (الكبد التهاب الحساسية ، فرط يحدث قد

الجلد اصفرار (واليرقان والغثيان ، عام ، بشكل بتوعك الشعور األعراض تشمل . )الصفراويالكبد التهاب (الجلد

المشورة لطلب الفور على بطبيبك اتصل الشهية. وفقدان البطن في األيمن الجانب في وآالم والحكة ،  ، )والعينين

األعراض.هذه من أي لديك أن تعتقد كنت إذا العاجلة الطبية

مع عولجوا الذين المرضى في لوحظت التي التالية الجانبية واآلثار التحمل جيد  Aromasinعام ، بشكل

Aromasin  هرمون بنقص الجانبية اآلثار معظم ترتبط طبيعتها. في معتدلة أو خفيفة األساس في هي

.)الساخنةالهبات مثل (االستروجين

أشخاص10 كل من 1 من أكثر لدى تظهر قد جداً: شائعة

كآبة•

النومصعوبة•

الراسصداع•

الساخنةالهبات•

دوخة•

بالمرضالشعور•

التعرقزيادة•

)المفاصلوتيبس المفاصل والتهاب الظهر وآالم العظام هشاشة ذلك في بما (والمفاصل العضالت آالم•
التعب•

البيضاءالدم خاليا عدد في انخفاض•

بطنوجع•

الكبدإنزيمات مستوى ارتفاع•

الدمفي الهيموجلوبين تحلل مستوى ارتفاع•

الكبدلتلف نتيجة الدم في الدم إنزيم مستوى ارتفاع•

الم•

أشخاص10 كل من 1 حتى لدى تظهر قد شائعة:

الشهيةفقدان•

 )الصغيراإلصبع باستثناء اليد كل على يؤثر وألم وخدر واإلبر ، الدبابيس من مزيج (الرسغي النفق متالزمة•
الجلدفي وخز   /وخزأو

اإلسهالالهضم ، عسر اإلمساك ،  ، )المرض(القيء•

الشعرتساقط•

والحكةالنحل وخاليا جلدي طفح•

أو كسور (العظام كسور إلى يؤدي مما  ، )العظامهشاشة (قوتها من يقلل قد الذي العظام ترقق•

الحاالتبعض في  )تشققات

والقدميناليدين تورم•

الدمفي الدموية الصفائح عدد انخفاض•

بالضعفالشعور•
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شخص100 كل من 1 حتى لدى تظهر قد شائعة: غير

الحساسيةفرط•

شخص1000 كل من 1 حتى لدى تظهر قد نادرة:

جلديبطفح مصحوبة الجلد من منطقة على صغيرة بثور ظهور•

النعاس•

الكبدالتهاب•

الجلداصفرار إلى يؤدي مما الكبد في الصفراوية القنوات التهاب•

المتاحةالبيانات من التردد تقدير يمكن ال معروف: غير

الدمفي البيضاء الدم خاليا بعض مستوى انخفاض•

في تدور التي الدموية والصفائح  )الليمفاويةالخاليا (الدم خاليا بعض كمية في التغييرات مالحظة أيضاً يمكن

الدمفي الليمفاوية الخاليا انخفاض (مسبقاً الموجودة اللمفاويات قلة من يعانون الذين المرضى في خاصة ًالدم ،

(.

الجانبيةاألعراض عن التبليغ

غير محتملة جانبية آثار أي ذلك يتضمن الممرضة. أو الصيدلي أو طبيبك إلى فتحدث جانبية ، آثار أي من عانيت إذا

عن اإلبالغ خالل من . )أدناهالتفاصيل انظر (مباشرة ًالجانبية اآلثار عن اإلبالغ أيضاً يمكنك النشرة. هذه في مذكورة

الدواء.هذا سالمة حول المعلومات من مزيد توفير في المساعدة يمكنك الجانبية ، اآلثار

المتحدةالمملكة
الصفراءالبطاقة مخطط

 Storeأو  Play Googleفي  Card Yellow MHRAعن ابحث أو  yellowcard/www.mhra.gov.uk:الكترونيموقع

App Apple

Aromasinتخزين كيفية5.

األطفال.أيدي ومتناول أنظار عن بعيداً الدواء هذا احفظ•

تاريخ يشير . EXPبعد والعلبة الخارجية العلبة على المذكور الصالحية انتهاء تاريخ بعد الدواء هذا تستخدم ال•

الشهر.نفس من األخير اليوم إلى الصالحية انتهاء

خاصة.تخزين شروط أي الدواء هذا يتطلب ال•

من التخلص كيفية عن الصيدلي اسأل المنزلية. النفايات أو الصحي الصرف مياه في األدوية من تتخلص ال

البيئة.حماية في اإلجراءات هذه ستساعد تستخدمها. تعد لم التي األدوية

أخرىومعلومات العبوة محتويات6.

أروماسينيحتويه ما

إكسيميستان.ملغ 25 على يحتوي مغلف قرص كل اكسيميستان. هي الفعالة المادة•

المغنيسيوم ، ستيرات بروبيل ، هيدروكسي كروسبوفيدون ، المميهة ، الغروية السيليكا هي األخرى المكونات•

فينيل ، بولي كحول سوربات ، بولي  ، )أالنوع (جاليكوالت الصوديوم نشا الجريزوفولفين ، السليلوز مانيتول ،

اإلسترات ، شمع . )218(باراهيدروكسي ميثيل المغنيسيوم ، كربونات سكروز ، ماكروغول ، سيميتكون ،

.)(E172الحديد وأكاسيد  )(E171التيتانيوم أكسيد اللك ، اإليثيل ، كحول الكرنوبا ، شمع التلك ،

العبوةومحتويات  Aromasinيبدو كيف
مستدير ، قرص  .هو Aromasinقرصاً 120 و 100 و 90 و 30 و 20 و 15 على تحتوي نفطة عبوات في .متوفر

Aromasinواحد جانب على 7663 بعالمة مطلي للصفرة ، مائل أبيض الوجهين ، محدب
العبوات.أحجام جميع تسويق يتم لن
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المصنعةوالشركة التسويق ترخيص صاحب

شركة  التسويق:ترخيص صاحب

المحدودة ،فايزر

رامسجيت ،شارع

 NJ 9CT13كنت ساندويتش ،

المتحدةالمملكة

الصانع:
Srl Italia Pfizerشركة

بيتشينو  أسكولي ( )AP.إيطاليا ،

63100Tronto del Marino 

Località

األسماء تحت األوروبية االقتصادية المنطقة في األعضاء الدول في به مصرح الطبي المنتج هذا
التالية:

اليونان ، ألمانيا ، فنلندا ، الدنمارك ، بلجيكا ، النمسا ،

هولندا ، لوكسمبورغ ، إيطاليا ، أيرلندا ، أيسلندا ،

أروماسينالمتحدة:المملكة السويد ، البرتغال ،

اروماسينفرنسا:

اروماسيلإسبانيا:

2020/08في مرة آلخر النشرة هذه تعديل تم

للمعلوماتأخرى مصادر

-agency-regulatory-products-healthcare بـ:الخاص الويب موقع على الدواء هذا عن مفصلة معلومات تتوفر

and-medicines/organisations/government/www.gov.uk

14AM 0_المرجع:
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