
Aromasin 25 mg kaplı tabletler
eksemestan

Sizin için önemli bilgiler içerdiğinden, bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatının 
tamamını dikkatlice okuyunuz.
- Bu broşürü saklayın. Tekrar okumanız gerekebilir.
- Başka sorularınız varsa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.
- Bu ilaç sadece size reçete edilmiştir. Başkalarına iletmeyin. Hastalık belirtileri sizinkiyle 

aynı olsa bile onlara zarar verebilir.
Herhangi bir yan etki görürseniz, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. Bu, bu broşürde 
listelenmeyen olası yan etkileri içerir. 4. bölüme bakın.

-
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1. AROMASİN nedir ve ne için kullanılır?

İlacınızın adı Aromasin. Aromasin, aromataz inhibitörleri olarak bilinen bir ilaç grubuna aittir. Bu ilaçlar, 
özellikle menopoz sonrası kadınlarda kadın cinsiyet hormonları olan östrojenleri yapmak için gerekli olan 
aromataz adı verilen bir maddeye müdahale eder. Vücuttaki östrojen seviyelerinde azalma, hormona 
bağlı meme kanserini tedavi etmenin bir yoludur.

Aromasin, menopoz sonrası kadınlarda tamoksifen ilacı ile 2-3 yıllık tedaviyi tamamladıktan sonra 
hormona bağlı erken meme kanserini tedavi etmek için kullanılır.

Aromasin, farklı bir hormonal ilaç tedavisinin yeterince iyi sonuç vermediği postmenopozal kadınlarda 
hormona bağlı ileri meme kanserini tedavi etmek için de kullanılır.

2. Aromasin'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Aromasin'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Eksemestana (Aromasin'in aktif maddesi) veya bu ilacın diğer bileşenlerinden herhangi birine (bölüm 6'da 
listelenmiştir) karşı alerjiniz varsa veya önceden alerjiniz varsa.

• eğer varsaolumsuzlukzaten 'menopoz'dan geçtiniz, yani hala aylık döneminiz var.

• Hamileyseniz, hamile veya emziriyor olmanız muhtemeldir.

Uyarılar ve önlemler
• Aromasin'i almadan önce doktorunuz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz.

• Aromasin ile tedaviden önce doktorunuz menopoza girdiğinizden emin olmak için kan 
örnekleri almak isteyebilir.

• Meme kanserinin erken evrelerinde seviyeniz çok düşük olabileceğinden, tedaviden önce D vitamini 
seviyenizin rutin kontrolü de yapılacaktır. Seviyeleriniz normalin altındaysa size D vitamini takviyesi 
verilecektir.

• AROMASİN'i almadan önce karaciğer veya böbreklerinizle ilgili sorunlarınız varsa doktorunuza söyleyiniz.
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• Eğer bir geçmişiniz varsa veya kemiklerinizin gücünü etkileyen herhangi bir rahatsızlığınız varsa 
doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz, Aromasin tedavisi öncesinde ve sırasında kemik yoğunluğunuzu 
ölçmek isteyebilir. Bunun nedeni, bu sınıftaki ilaçların kadınlık hormonlarının düzeylerini düşürmesi ve 
bu da kemiklerin mineral içeriğinin kaybolmasına neden olarak güçlerini azaltabilmesidir.

Diğer ilaçlar ve Aromasin
Reçetesiz alınan ilaçlar da dahil olmak üzere başka ilaçlar alıyorsanız, yakın zamanda aldıysanız veya alma 
ihtimaliniz varsa doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz..

Aromasin, hormon replasman tedavisi (HRT) ile aynı zamanda verilmemelidir.

Aromasin alırken aşağıdaki ilaçlar dikkatli kullanılmalıdır. Aşağıdaki gibi ilaçlar alıyorsanız 
doktorunuza bildirin:

• rifampisin (bir antibiyotik),
• karbamazepin veya fenitoin (sara tedavisinde kullanılan antikonvülsanlar),
• bitkisel ilaç St John's Wort (hipericum perforatum) veya onu içeren müstahzarlar.

Hamilelik ve emzirme
Hamileyseniz veya emziriyorsanız, AROMASİN almayınız. Hamileyseniz veya 
hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız, doktorunuza söyleyiniz.
Hamile kalma olasılığınız varsa doğum kontrolünü doktorunuzla görüşün.

Araç ve makine kullanma
Aromasin alırken uykulu, baş dönmesi veya zayıf hissederseniz, araç veya makine kullanmayı 
denememelisiniz.

Aromasin sakaroz, sodyum ve metil parahidroksibenzoat içerir
• Daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse, bu tıbbi 

ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
• Bu ilaç, tablet başına 1 mmol'den (23 mg) daha az sodyum içerir, yani esasında "sodyum 

içermez".

• Aromasin, alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) neden olabilen az miktarda metil 
parahidroksibenzoat içerir, bu olursa lütfen doktorunuza başvurun.

3. Aromasin nasıl alınır

Yetişkinler ve yaşlı hastalar
Bu ilacı her zaman tam olarak doktorunuzun size söylediği şekilde alınız. Emin değilseniz doktorunuza danışın.

Aromasin tabletleri yemekten sonra her gün yaklaşık olarak aynı saatte ağızdan alınmalıdır. Doktorunuz 
Aromasin'i nasıl ve ne kadar süreyle alacağınızı size söyleyecektir. Önerilen doz günde bir 25 mg 
tablettir.

Aromasin alırken hastaneye gitmeniz gerekiyorsa, hangi ilaçları aldığınızı sağlık 
personeline bildirin.

Çocuklarda kullanım

Aromasin çocuklarda kullanıma uygun değildir.

Sayfa 2/5



Kullanmanız gerekenden daha fazla Aromasin kullandıysanız

Yanlışlıkla çok fazla tablet alınırsa, hemen doktorunuzla temasa geçin veya doğrudan en yakın 
hastanenin acil servisine gidin. Onlara Aromasin tablet paketini gösterin.

Aromasin'i kullanmayı unutursanız
Unutulan bir tableti telafi etmek için çift doz almayınız.
Tabletinizi almayı unutursanız, hatırladığınız anda hemen alınız. Bir sonraki dozun zamanı yaklaşıyorsa, normal 
zamanında alınız.

Aromasin almayı bırakırsanız
Kendinizi iyi hissetseniz bile, doktorunuz söylemedikçe tabletlerinizi almayı bırakmayınız.
Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız varsa, doktorunuza, eczacınıza veya hemşirenize sorunuz.

4. Olası yan etkiler

Tüm ilaçlar gibi, bu ilaç da yan etkilere neden olabilir, ancak bunları herkes almayabilir.

Aşırı duyarlılık, karaciğer iltihabı (hepatit) ve cildin sararmasına neden olan karaciğerin safra 
yollarında iltihaplanma (kolestatik hepatit) oluşabilir. Semptomlar genellikle kendini iyi hissetmeme, 
bulantı, sarılık (cildin ve gözlerin sararması), kaşıntı, sağ karın ağrısı ve iştahsızlıktır. Bu belirtilerden 
herhangi birine sahip olduğunuzu düşünüyorsanız, acil tıbbi yardım almak için derhal doktorunuza 
başvurun.
Genel olarak, Aromasin iyi tolere edilir ve Aromasin ile tedavi edilen hastalarda gözlenen aşağıdaki 
yan etkiler çoğunlukla hafif veya orta düzeydedir. Yan etkilerin çoğu östrojen eksikliği ile ilişkilidir 
(örneğin sıcak basması).

Çok yaygın: 10 kişiden 1'inden fazlasını etkileyebilir
• Depresyon
• Uyumakta zorluk
• Baş ağrısı
• Ateş basması
• Baş dönmesi

• Hasta hissetmek

• Artan terleme
• Kas ve eklem ağrısı (osteoartrit, sırt ağrısı, artrit ve eklem sertliği dahil)
• Yorgunluk
• Beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma
• Karın ağrısı
• Karaciğer enzimlerinin yüksek seviyesi
• Kandaki hemoglobin yıkımının yüksek seviyesi
• Karaciğer hasarı nedeniyle kandaki bir kan enziminin yüksek seviyesi
• Ağrı

Yaygın: Her 10 kişiden 1'ini etkileyebilir
• İştah kaybı
• Karpal tünel sendromu (serçe parmak hariç tüm eli etkileyen iğne batması, uyuşma ve 

ağrı kombinasyonu) veya deride karıncalanma/iliklenme
• Kusma (hasta olma), kabızlık, hazımsızlık, ishal
• Saç kaybı
• Deri döküntüsü, kurdeşen ve kaşıntı
• Bazı durumlarda kemik kırılmalarına (kırıklar veya çatlaklar) yol açan, güçlerini 

azaltabilecek (osteoporoz) kemiklerin incelmesi
• Şişmiş eller ve ayaklar
• Kandaki trombosit sayısında azalma
• Zayıflık hissi
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Yaygın olmayan: 100 kişiden 1 kişiye kadarını etkileyebilir

• aşırı duyarlılık

Seyrek: 1000 kişide 1 kişiye kadarını etkileyebilir
• Döküntü halinde cildin bir bölgesinde küçük kabarcıkların çıkması
• uyuşukluk
• Karaciğer iltihabı
• Cildin sararmasına neden olan karaciğerin safra kanallarının iltihaplanması

Bilinmiyor: mevcut verilerden sıklık tahmin edilemiyor
• Kandaki belirli beyaz kan hücrelerinin düşük seviyesi

Özellikle önceden lenfopenisi (kanda lenfosit azalması) olan hastalarda, kanınızda dolaşan 
belirli kan hücrelerinin (lenfositler) ve trombositlerin miktarında değişiklikler de görülebilir.

Yan etkilerin raporlanması
Herhangi bir yan etki yaşarsanız, doktorunuz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Bu, bu broşürde 
listelenmeyen olası yan etkileri içerir. Yan etkileri doğrudan da bildirebilirsiniz (aşağıdaki ayrıntılara bakın). Yan 
etkileri bildirerek, bu ilacın güvenliği hakkında daha fazla bilgi sağlamaya yardımcı olabilirsiniz.

Birleşik Krallık
Sarı Kart Şeması
İnternet sitesi:www.mhra.gov.uk/sarı kart veya Google Play veya Apple App Store'da MHRA Sarı 
Kartı arayın

5. Aromasin nasıl saklanır

• Bu ilacı çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği bir yerde saklayın.
• Bu ilacı, EXP'den sonra dış karton ve blister üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra 
kullanmayınız. Son kullanma tarihi, o ayın son gününü ifade eder.
• Bu ilaç herhangi bir özel saklama koşulu gerektirmez.

Herhangi bir ilacı atık su veya evsel atık yoluyla atmayın. Artık kullanmadığınız ilaçları nasıl 
atacağınızı eczacınıza sorunuz. Bu önlemler çevrenin korunmasına yardımcı olacaktır.

6. Paket içeriği ve diğer bilgiler

Aromasin ne içerir
• Aktif madde eksemestandır. Her bir kaplanmış tablet 25 mg eksemestan içerir.
• Diğer bileşenler silika kolloidal hidratlı, krospovidon, hipromelloz, magnezyum stearat, mannitol, 

mikrokristal selüloz, sodyum nişasta glikolat (tip A), polisorbat, polivinil alkol, simetikon, 
makrogol, sukroz, magnezyum karbonat ışığı, metil parahidroksibenzoat (E218), setildir. esterler 
mumu, talk, karnauba mumu, etil alkol, gomalak, titanyum oksit (E171) ve demir oksitler (E172).

Aromasin neye benziyor ve paketin içeriği
Aromasin, bir tarafında 7663 işareti bulunan yuvarlak, bikonveks, kirli beyaz, kaplı bir tablettir. 
Aromasin, 15, 20, 30, 90, 100 ve 120 tabletlik blister ambalajlarda mevcuttur.
Tüm paket boyutları pazarlanmayacaktır.
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Ruhsat Sahibi ve Üretici

Pazarlama yetkilendirme sahibi: 
Pfizer Sınırlı,
Ramsgate Yolu,
Sandviç, Kent CT13 9NJ 
Birleşik Krallık

Üretici firma:
Pfizer İtalya Srl
Località Marino del Tronto 
63100 Ascoli Piceno (AP), 
İtalya.

Bu tıbbi ürün, EEA Üye Devletlerinde aşağıdaki isimler altında 
ruhsatlandırılmıştır:

Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Almanya, 
Yunanistan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, 
Hollanda, Portekiz, İsveç, Birleşik Krallık: aromasin

Fransa: aromasin

İspanya: aromasil

Bu broşür en son 08/2020 tarihinde revize edilmiştir.

Diğer bilgi kaynakları

Bu ilaca ilişkin ayrıntılı bilgi şu web sitesinde mevcuttur: www.gov.uk/government/
organisations/medicines-and-healthcare-products-regulatory-agency

Referans: AM 14_0

Sayfa 5/5


