
Aromasin viên nén bao 25   mg
exemestane

Đọc kỹ tất cả tờ rơi này trước khi bạn bắt đầu dùng thuốc này vì nó chứa 
thông tin quan trọng cho bạn.
- Giữ tờ rơi này. Bạn có thể cần phải đọc nó một lần nữa.
- Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác, hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn.
- Thuốc này đã được chỉ định cho bạn. Đừng truyền nó cho người khác. Nó có thể gây hại cho họ, ngay cả 

khi dấu hiệu bệnh tật của họ giống như của bạn.
Nếu bạn gặp bất kỳ tác dụng phụ nào, hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn. Điều này bao gồm bất kỳ tác dụng phụ nào có 

thể xảy ra không được liệt kê trong tờ rơi này. Xem phần 4.
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Aromasin là gì và nó được sử dụng để làm gì
Những điều bạn cần biết trước khi dùng Aromasin
Cách dùng Aromasin
Các tác dụng phụ có thể xảy ra

Cách bảo quản Aromasin
Nội dung của gói và thông tin khác

1. Aromasin là gì và nó được sử dụng để làm gì

Thuốc của bạn được gọi là Aromasin. Aromasin thuộc về một nhóm thuốc được gọi là chất ức chế 
aromatase. Các loại thuốc này can thiệp vào một chất gọi là aromatase, chất này cần thiết để tạo ra các 
hormone sinh dục nữ, oestrogen, đặc biệt là ở phụ nữ sau mãn kinh. Giảm nồng độ estrogen trong cơ 
thể là một cách điều trị ung thư vú phụ thuộc vào hormone.

Aromasin được sử dụng để điều trị ung thư vú sớm phụ thuộc vào hormone ở phụ nữ sau mãn kinh sau 
khi họ đã hoàn thành 2-3 năm điều trị bằng thuốc tamoxifen.

Aromasin cũng được sử dụng để điều trị ung thư vú tiến triển phụ thuộc vào hormone ở phụ nữ sau 
mãn kinh khi điều trị bằng thuốc nội tiết khác không đủ hiệu quả.

2. Những điều bạn cần biết trước khi dùng Aromasin

Không dùng Aromasin:
• nếu bạn đã hoặc đang bị dị ứng với exemestane (thành phần hoạt tính trong Aromasin) hoặc bất kỳ thành 

phần nào khác của thuốc này (được liệt kê trong phần 6).
• nếu bạn cókhông phảiđã trải qua 'thời kỳ mãn kinh', tức là bạn vẫn đang có kinh nguyệt hàng 

tháng.
• nếu bạn đang mang thai, có khả năng đang mang thai hoặc cho con bú.

Cảnh báo và đề phòng
• Nói chuyện với bác sĩ, dược sĩ hoặc y tá của bạn trước khi dùng Aromasin.

• Trước khi điều trị bằng Aromasin, bác sĩ có thể muốn lấy mẫu máu để chắc chắn rằng bạn 
đã đến tuổi mãn kinh.

• Kiểm tra định kỳ mức vitamin D của bạn cũng sẽ được thực hiện trước khi điều trị, vì mức độ của bạn có thể rất 
thấp trong giai đoạn đầu của bệnh ung thư vú. Bạn sẽ được bổ sung vitamin D nếu mức độ của bạn dưới mức 
bình thường.

• Trước khi dùng Aromasin, hãy cho bác sĩ biết nếu bạn có vấn đề với gan hoặc thận của mình.
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• Hãy cho bác sĩ biết nếu bạn có tiền sử hoặc đang mắc bất kỳ tình trạng nào ảnh hưởng đến sức mạnh 
của xương. Bác sĩ có thể muốn đo mật độ xương của bạn trước và trong khi điều trị Aromasin. Điều 
này là do các loại thuốc thuộc nhóm này làm giảm mức độ nội tiết tố nữ và điều này có thể làm mất 
hàm lượng khoáng chất của xương, điều này có thể làm giảm sức mạnh của chúng.

Các loại thuốc khác và Aromasin
Cho bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn biết nếu bạn đang dùng, gần đây đã dùng hoặc có thể dùng bất kỳ loại 
thuốc nào khác, bao gồm cả các loại thuốc mua được mà không cần đơn.

Không nên dùng Aromasin cùng lúc với liệu pháp thay thế hormone (HRT).

Các loại thuốc sau đây nên được sử dụng thận trọng khi dùng Aromasin. Hãy cho bác sĩ biết nếu bạn 
đang dùng các loại thuốc như:

• rifampicin (một loại thuốc kháng sinh),

• carbamazepine hoặc phenytoin (thuốc chống co giật được sử dụng để điều trị chứng động kinh),

• phương thuốc thảo dược St John's Wort (Hypericum perforatum), hoặc các chế phẩm có chứa nó.

Mang thai và cho con bú
Không dùng Aromasin nếu bạn đang mang thai hoặc cho con bú. Nếu bạn đang 

mang thai hoặc nghĩ rằng bạn có thể bị như vậy, hãy nói với bác sĩ của bạn.

Thảo luận về các biện pháp tránh thai với bác sĩ nếu có bất kỳ khả năng nào bạn có thể mang thai.

Lái xe và sử dụng máy móc
Nếu bạn cảm thấy buồn ngủ, chóng mặt hoặc yếu trong khi dùng Aromasin, bạn không nên lái xe hoặc vận hành máy 
móc.

Aromasin chứa sucrose, natri và metyl parahydroxybenzoat
• Nếu bạn đã được bác sĩ thông báo rằng bạn không dung nạp một số loại đường, hãy liên hệ 

với bác sĩ trước khi dùng sản phẩm thuốc này.
• Thuốc này chứa ít hơn 1 mmol natri (23 mg) mỗi viên, nghĩa là về cơ bản là 'không 

có natri'.

• Aromasin chứa một lượng nhỏ methyl parahydroxybenzoate, có thể gây ra phản ứng dị ứng 
(có thể chậm), nếu điều này xảy ra, vui lòng liên hệ với bác sĩ của bạn.

3. Cách dùng Aromasin

Người lớn và bệnh nhân cao tuổi
Luôn dùng thuốc này đúng như những gì bác sĩ đã nói với bạn. Kiểm tra với bác sĩ của bạn nếu bạn không chắc chắn.

Viên nén Aromasin nên được uống sau bữa ăn vào cùng thời điểm mỗi ngày. Bác sĩ sẽ cho 
bạn biết cách dùng Aromasin và trong bao lâu. Liều khuyến cáo là một viên 25 mg mỗi 
ngày.

Nếu bạn cần đến bệnh viện trong khi dùng Aromasin, hãy cho nhân viên y tế biết bạn đang dùng 
thuốc gì.

Sử dụng ở trẻ em
Aromasin không thích hợp để sử dụng cho trẻ em.
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Nếu bạn dùng nhiều Aromasin hơn mức cần thiết
Nếu vô tình uống quá nhiều viên, hãy liên hệ với bác sĩ của bạn ngay lập tức hoặc đến thẳng khoa cấp 
cứu bệnh viện gần nhất. Cho họ xem gói viên nén Aromasin.

Nếu bạn quên uống Aromasin
Không dùng liều gấp đôi để bù cho một viên thuốc đã quên.
Nếu bạn quên uống thuốc, hãy uống ngay khi nhớ ra. Nếu gần đến thời gian cho liều tiếp theo, hãy uống 
vào giờ bình thường.

Nếu bạn ngừng dùng Aromasin
Đừng ngừng uống thuốc ngay cả khi bạn đang cảm thấy khỏe, trừ khi bác sĩ cho bạn biết.
Nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi nào về việc sử dụng thuốc này, hãy hỏi bác sĩ, dược sĩ hoặc y tá của bạn.

4. Các tác dụng phụ có thể xảy ra

Giống như tất cả các loại thuốc, thuốc này có thể gây ra tác dụng phụ, mặc dù không phải ai cũng mắc phải.

Có thể xảy ra quá mẫn, viêm gan (viêm gan) và viêm đường mật của gan gây vàng da (viêm gan 
ứ mật). Các triệu chứng bao gồm cảm thấy thường không khỏe, buồn nôn, vàng da (vàng da và 
mắt), ngứa, đau bụng bên phải và chán ăn. Liên hệ với bác sĩ của bạn ngay lập tức để tìm kiếm 
lời khuyên y tế khẩn cấp nếu bạn nghĩ rằng bạn có bất kỳ triệu chứng nào trong số này.

Nói chung, Aromasin được dung nạp tốt và các tác dụng phụ sau đây được quan sát thấy ở những bệnh nhân 
được điều trị bằng Aromasin chủ yếu là nhẹ hoặc trung bình. Hầu hết các tác dụng phụ liên quan đến sự thiếu 
hụt estrogen (ví dụ như bốc hỏa).

Rất phổ biến: có thể ảnh hưởng đến hơn 1/10 người
• Sự chán nản
• Khó ngủ
• Đau đầu
• Nóng bừng
• Chóng mặt
• Cảm thấy mệt mỏi

• Tăng tiết mồ hôi
• Đau cơ và khớp (bao gồm viêm xương khớp, đau lưng, viêm khớp và cứng khớp)
• Mệt mỏi
• Giảm số lượng bạch cầu
• Đau bụng
• Tăng mức độ men gan
• Mức độ cao của sự phân hủy hemoglobin trong máu
• Tăng nồng độ enzym huyết trong máu do tổn thương gan
• Đau đớn

Phổ biến: có thể ảnh hưởng đến 1 trong 10 người
• Ăn mất ngon
• Hội chứng ống cổ tay (sự kết hợp của kim và kim, tê và đau ảnh hưởng đến tất cả bàn 

tay ngoại trừ ngón út) hoặc ngứa ran / kim châm trên da
• Nôn (ốm), táo bón, khó tiêu, tiêu chảy
• Rụng tóc
• Phát ban da, nổi mề đay và ngứa
• Mỏng xương có thể làm giảm sức mạnh của chúng (loãng xương), dẫn đến gãy xương 

(gãy hoặc nứt) trong một số trường hợp
• Bàn tay và bàn chân bị sưng
• Giảm số lượng tiểu cầu trong máu
• Cảm thấy yếu đuối
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Không phổ biến: có thể ảnh hưởng đến 1 trong 100 người

• Quá mẫn cảm

Hiếm gặp: có thể ảnh hưởng đến 1 trong 1.000 người

• Nổi mụn nước nhỏ trên một vùng da bị phát ban
• Buồn ngủ
• Viêm gan
• Viêm đường mật của gan gây vàng da

Không xác định: không thể ước tính tần suất từ   dữ liệu có sẵn
• Mức độ thấp của một số tế bào bạch cầu trong máu

Cũng có thể thấy những thay đổi về số lượng tế bào máu nhất định (tế bào lympho) và tiểu cầu lưu thông trong máu 
của bạn, đặc biệt là ở những bệnh nhân mắc bệnh giảm bạch huyết từ trước (giảm tế bào lympho trong máu).

Báo cáo tác dụng phụ
Nếu bạn gặp bất kỳ tác dụng phụ nào, hãy nói chuyện với bác sĩ, dược sĩ hoặc y tá của bạn. Điều này bao gồm bất kỳ tác dụng phụ 

nào có thể xảy ra không được liệt kê trong tờ rơi này. Bạn cũng có thể báo cáo tác dụng phụ trực tiếp (xem chi tiết bên dưới). Bằng 

cách báo cáo các tác dụng phụ, bạn có thể giúp cung cấp thêm thông tin về độ an toàn của thuốc này.

Vương quốc Anh
Sơ đồ thẻ vàng
Trang mạng:www.mhra.gov.uk/yellowcard hoặc tìm kiếm Thẻ vàng MHRA trong Google Play hoặc 
Apple App Store

5. Cách bảo quản Aromasin

• Giữ thuốc này ngoài tầm nhìn và tầm với của trẻ em.
• Không sử dụng thuốc này sau khi hết hạn sử dụng được ghi trên hộp bên ngoài và vỉ sau 
EXP. Ngày hết hạn là ngày cuối cùng của tháng đó.
• Thuốc này không yêu cầu bất kỳ điều kiện bảo quản đặc biệt nào.

Không vứt bỏ bất kỳ loại thuốc nào qua nước thải hoặc rác thải sinh hoạt. Hỏi dược sĩ của bạn cách vứt bỏ 
những loại thuốc bạn không còn sử dụng nữa. Những biện pháp này sẽ giúp bảo vệ môi trường.

6. Nội dung của gói và thông tin khác

Aromasin chứa những gì
• Chất hoạt tính là exemestane. Mỗi viên nén bao chứa 25 mg exemestane.
• Các thành phần khác là silica keo ngậm nước, crospovidone, hypromellose, magie stearat, 

mannitol, cellulose vi tinh thể, natri tinh bột glycolat (loại A), polysorbate, polyvinyl alcohol, 
simeticone, macrogol, sucrose, magie carbonate light, methyl parahydroxybenzoate (E218), 
cetyl sáp este, bột talc, sáp carnauba, rượu etylic, shellac, oxit titan (E171) và oxit sắt (E172).

Aromasin trông như thế nào và nội dung của gói
Aromasin là một viên nén hình tròn, hai mặt lồi, màu trắng nhạt, được đánh dấu 7663 trên 
một mặt. Aromasin có sẵn trong các gói vỉ 15, 20, 30, 90, 100 và 120 viên.
Không phải tất cả các kích thước gói sẽ được bán trên thị trường.
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Nhà sản xuất và chủ sở hữu ủy quyền tiếp thị

Người giữ giấy phép tiếp thị: 
Pfizer Limited,
Đường Ramsgate,
Sandwich, Kent CT13 9NJ 
Vương quốc Anh

Nhà chế tạo:
Pfizer Italia Srl
Località Marino del 
Tronto 63100 Ascoli 
Piceno (AP), Ý.

Sản phẩm thuốc này được ủy quyền tại các Quốc gia Thành viên của EEA dưới các tên sau:

Áo, Bỉ, Đan Mạch, Phần Lan, Đức, Hy Lạp, 
Iceland, Ireland, Ý, Luxemburg, Hà Lan, Bồ 
Đào Nha, Thụy Điển, Vương quốc Anh: Aromasin

Pháp: Aromasine

Tây ban nha: Hương thơm

Tờ rơi này được sửa đổi lần cuối vào tháng 8/2020

Các nguồn thông tin khác

Thông tin chi tiết về thuốc này có trên trang web của: www.gov.uk/go Government/
organisations/medicines-and-healthcare-products-regulatory-agency

Tham khảo: AM 14_0
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