
Аромазин 25 mg обвити таблетки
екземестан

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя 

съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да го прочетете отново.

- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

- Това лекарство е предписано само на Вас. Не го предавайте на други. Това може да им навреди, дори ако техните 
признаци на заболяване са същите като вашите.
Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни нежелани реакции, 

които не са изброени в тази листовка. Вижте раздел 4.

-
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Съдържание на опаковката и друга информация

1 Какво представлява Aromasin и за какво се използва

Вашето лекарство се нарича Аромазин. Аромазин принадлежи към група лекарства, известни като инхибитори на 
ароматаза. Тези лекарства пречат на веществото, наречено ароматаза, което е необходимо за производството на 
женски полови хормони, естрогени, особено при жени след менопауза. Намаляването на нивата на естроген в тялото 
е начин за лечение на хормонално зависим рак на гърдата.

Aromasin се използва за лечение на хормонално зависим ранен рак на гърдата при жени в постменопауза, след 
като са завършили 2-3 години лечение с лекарството тамоксифен.

Aromasin се използва също за лечение на хормонално зависим напреднал рак на гърдата при жени в постменопауза, когато 

друго хормонално медикаментозно лечение не е работило достатъчно добре.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Aromasin

Не приемайте Aromasin:
• ако сте или преди сте били алергични към екземестан (активната съставка на Aromasin) или към някоя от 

останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).
• ако иматеневече сте преминали през "менопаузата", т.е. все още имате месечен 

цикъл.
• ако сте бременна, има вероятност да сте бременна или кърмите.

Предупреждения и предпазни мерки

• Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да приемете Aromasin.

• Преди лечението с Aromasin, Вашият лекар може да поиска да вземе кръвни проби, за да се увери, че сте 
достигнали менопаузата.

• Рутинна проверка на нивото на витамин D също ще се прави преди лечението, тъй като нивото ви може да е 
много ниско в ранните стадии на рак на гърдата. Ще Ви бъде дадена добавка с витамин D, ако нивата Ви са под 
нормалните.

• Преди да приемете Aromasin, уведомете Вашия лекар, ако имате проблеми с черния дроб или бъбреците.
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• Уведомете Вашия лекар, ако имате анамнеза или страдате от някакво състояние, което засяга здравината на 
костите Ви. Вашият лекар може да поиска да измери костната Ви плътност преди и по време на лечението с 
Aromasin. Това е така, защото лекарствата от този клас понижават нивата на женските хормони и това може да 
доведе до загуба на минералното съдържание на костите, което може да намали тяхната здравина.

Други лекарства и Аромазин
Уведомете Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете 
други лекарства, включително лекарства, отпускани без рецепта.

Aromasin не трябва да се прилага едновременно с хормонална заместителна терапия (ХЗТ).

Следните лекарства трябва да се използват с повишено внимание, когато приемате Aromasin. Уведомете Вашия 
лекар, ако приемате лекарства като:

• рифампицин (антибиотик),
• карбамазепин или фенитоин (антиконвулсанти, използвани за лечение на епилепсия),

• билковият лек жълт кантарион (Hypericum perforatum), или препарати, които го съдържат.

Бременност и кърмене
Не приемайте Aromasin, ако сте бременна или кърмите. Ако сте 
бременна или смятате, че може да сте, уведомете Вашия лекар.
Обсъдете контрацепцията с Вашия лекар, ако има някаква възможност да забременеете.

Шофиране и работа с машини
Ако се чувствате сънливи, замаяни или слаби, докато приемате Aromasin, не трябва да се опитвате да шофирате или да работите с 

машини.

Аромазин съдържа захароза, натрий и метил парахидроксибензоат
• Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с Вашия 

лекар, преди да приемете този лекарствен продукт.
• Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на таблетка, тоест по същество „без 

натрий“.

• Аромазин съдържа малко количество метил парахидроксибензоат, което може да причини алергични 
реакции (евентуално забавени), ако това се случи, моля свържете се с Вашия лекар.

3. Как да приемате Aromasin

Възрастни и пациенти в напреднала възраст

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Консултирайте се с Вашия лекар, ако не сте сигурни.

Таблетките Aromasin трябва да се приемат през устата след хранене приблизително по едно и също време всеки ден. 
Вашият лекар ще Ви каже как да приемате Aromasin и колко дълго. Препоръчителната доза е една таблетка от 25 mg 
дневно.

Ако трябва да отидете в болница, докато приемате Aromasin, уведомете медицинския персонал какво 
лекарство приемате.

Употреба при деца

Аромазин не е подходящ за употреба при деца.
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Ако сте приели повече от необходимата доза Aromasin

Ако случайно бъдат взети твърде много таблетки, незабавно се свържете с Вашия лекар или отидете направо в най-

близкото спешно отделение на болницата. Покажете им опаковката с таблетки Aromasin.

Ако сте пропуснали да приемете Aromasin

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата таблетка.

Ако забравите да вземете таблетката си, вземете я веднага щом си спомните. Ако е почти време за следващата доза, вземете я в 

обичайното време.

Ако спрете приема на Аромазин
Не спирайте приема на таблетките, дори ако се чувствате добре, освен ако Вашият лекар не Ви каже.
Ако имате някакви допълнителни въпроси относно употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

4. Възможни странични ефекти

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Може да се появи свръхчувствителност, възпаление на черния дроб (хепатит) и възпаление на жлъчните пътища на черния 

дроб, които причиняват пожълтяване на кожата (холестатичен хепатит). Симптомите включват общо неразположение, гадене, 

жълтеница (пожълтяване на кожата и очите), сърбеж, болка от дясната страна на корема и загуба на апетит. Свържете се 

незабавно с Вашия лекар, за да потърсите спешна медицинска помощ, ако смятате, че имате някой от тези симптоми.

Като цяло Aromasin се понася добре и следните нежелани реакции, наблюдавани при пациенти, лекувани с Aromasin, 
са предимно леки или умерени по характер. Повечето от нежеланите реакции са свързани с недостиг на естроген 
(напр. горещи вълни).

Много чести: може да засегнат повече от 1 на 10 души
• депресия
• Трудности със съня
• главоболие

• Горещи вълни

• Световъртеж

• Повръщане
• Повишено изпотяване

• Болки в мускулите и ставите (включително остеоартрит, болки в гърба, артрит и скованост на ставите)

• Умората
• Намаляване на броя на белите кръвни клетки
• Болка в корема
• Повишено ниво на чернодробни ензими

• Повишено ниво на разпад на хемоглобина в кръвта
• Повишено ниво на кръвен ензим в кръвта поради увреждане на черния дроб

• Болка

Чести: могат да засегнат до 1 на 10 души
• Загуба на апетит
• Синдром на карпалния тунел (комбинация от игли и игли, изтръпване и болка, засягаща цялата ръка, 

с изключение на малкия пръст) или изтръпване/убождане на кожата
• Повръщане (разболяване), запек, лошо храносмилане, диария
• Косопад
• Кожен обрив, копривна треска и сърбеж

• Изтъняване на костите, което може да намали здравината им (остеопороза), което в някои случаи води до 

костни фрактури (счупвания или пукнатини)

• Подути ръце и крака
• Намаляване на броя на тромбоцитите в кръвта
• Усещане за слабост
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Нечести: могат да засегнат до 1 на 100 души
• Свръхчувствителност

Редки: могат да засегнат до 1 на 1000 души
• Обрив на малки мехури върху участък от кожата
• Сънливост
• Възпаление на черния дроб
• Възпаление на жлъчните пътища на черния дроб, което причинява пожълтяване на кожата

Неизвестно: честотата не може да бъде оценена от наличните данни
• Ниско ниво на определени бели кръвни клетки в кръвта

Може също да се наблюдават промени в количеството на определени кръвни клетки (лимфоцити) и тромбоцити, 
циркулиращи в кръвта Ви, особено при пациенти със съществуваща лимфопения (намалени лимфоцити в кръвта).

Отчитане на странични ефекти

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни нежелани реакции, 

които не са изброени в тази листовка. Можете също да докладвате директно за нежелани реакции (вижте подробностите по-долу). Като съобщавате нежелани 

реакции, можете да помогнете да предоставите повече информация за безопасността на това лекарство.

Великобритания
Схема за жълта карта
уебсайт:www.mhra.gov.uk/yellowcard или потърсете MHRA Yellow Card в Google Play или 
Apple App Store

5. Как да съхранявате Aromasin

• Съхранявайте това лекарство на място, недостъпно за деца.
• Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и блистера след „Годен 

до”. Срокът на годност се отнася до последния ден на този месец.

• Това лекарство не изисква специални условия за съхранение.

Не изхвърляйте лекарства в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да 

изхвърлите лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще помогнат за опазването на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и друга информация

Какво съдържа Aromasin
• Активното вещество е екземестан. Всяка обвита таблетка съдържа 25 mg екземестан.
• Другите съставки са силициев диоксид, колоидно хидратиран, кросповидон, хипромелоза, магнезиев 

стеарат, манитол, микрокристална целулоза, натриев нишестен гликолат (тип А), полисорбат, поливинилов 
алкохол, симетикон, макрогол, захароза, магнезиев карбонат лек, цетрохидрокси 18 бензометил естери 
восък, талк, карнаубски восък, етилов алкохол, шеллак, титанов оксид (E171) и железни оксиди (E172).

Как изглежда Aromasin и какво съдържа опаковката
Aromasin е кръгла, двойно изпъкнала, почти бяла, покрита таблетка с означение 7663 от едната 
страна. Aromasin се предлага в блистери от 15, 20, 30, 90, 100 и 120 таблетки.
Не всички размери на опаковките ще бъдат пуснати на пазара.
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Притежател на разрешение за употреба и производител

Титуляр на разрешение за употреба: 
Pfizer Limited,
Рамсгейт Роуд,
Сандвич, Кент CT13 9NJ 
Великобритания

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

Този лекарствен продукт е разрешен в държавите-членки на ЕИП под следните 
имена:

Австрия, Белгия, Дания, Финландия, Германия, Гърция, 
Исландия, Ирландия, Италия, Люксембург, Холандия, 
Португалия, Швеция, Обединеното кралство: Аромазин

Франция: Аромазин

Испания: Аромасил

Дата на последно преразглеждане на листовката: 08/2020

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарство е налична на уебсайта на: www.gov.uk/government/
organisations/medicines-and-healthcare-products-regulatory-agency

Реф.: AM 14_0
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