
Aromasin 25 mg na pinahiran na mga tablet

exemestane

Basahing mabuti ang lahat ng leaflet na ito bago mo simulan ang pag-inom ng gamot na ito dahil naglalaman ito ng 

mahalagang impormasyon para sa iyo.

- Panatilihin itong leaflet. Maaaring kailanganin mong basahin itong muli.

- Kung mayroon ka pang mga katanungan, tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko.
- Ang gamot na ito ay inireseta para sa iyo lamang. Huwag ipasa sa iba. Maaari itong makapinsala sa kanila, kahit na ang kanilang mga 

palatandaan ng karamdaman ay kapareho ng sa iyo.

Kung magkakaroon ka ng anumang side effect, makipag-usap sa iyong doktor o parmasyutiko. Kabilang dito ang anumang posibleng side effect 

na hindi nakalista sa leaflet na ito. Tingnan ang seksyon 4.
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1. Ano ang Aromasin at para saan ito ginagamit

Ang iyong gamot ay tinatawag na Aromasin. Ang Aromasin ay kabilang sa isang pangkat ng mga gamot na kilala bilang mga 

aromatase inhibitors. Ang mga gamot na ito ay nakakasagabal sa isang substansiya na tinatawag na aromatase, na kinakailangan 

upang makagawa ng mga babaeng sex hormone, estrogen, lalo na sa mga babaeng postmenopausal. Ang pagbawas sa antas ng 

estrogen sa katawan ay isang paraan ng paggamot sa kanser sa suso na umaasa sa hormone.

Ang Aromasin ay ginagamit upang gamutin ang maagang kanser sa suso na umaasa sa hormone sa mga babaeng postmenopausal 

pagkatapos nilang makumpleto ang 2-3 taon ng paggamot sa gamot na tamoxifen.

Ginagamit din ang Aromasin upang gamutin ang advanced na kanser sa suso na umaasa sa hormone sa mga babaeng 

postmenopausal kapag ang ibang hormonal na paggamot sa gamot ay hindi gumana nang maayos.

2. Ano ang kailangan mong malaman bago ka uminom ng Aromasin

Huwag uminom ng Aromasin:

• kung ikaw ay o dati nang allergic sa exemestane (ang aktibong sangkap sa Aromasin) o alinman sa 
iba pang sangkap ng gamot na ito (nakalista sa seksyon 6).

• kung mayroon kanghindidumaan na sa 'menopause', ibig sabihin, nagkakaroon ka pa ng buwanang 
regla.

• kung ikaw ay buntis, malamang na buntis o nagpapasuso.

Mga babala at pag-iingat
• Makipag-usap sa iyong doktor, parmasyutiko o nars bago kumuha ng Aromasin.

• Bago ang paggamot sa Aromasin, maaaring gusto ng iyong doktor na kumuha ng mga sample ng dugo upang matiyak na 

naabot mo na ang menopause.

• Ang regular na pagsusuri sa antas ng iyong bitamina D ay gagawin din bago ang paggamot, dahil ang iyong antas ay maaaring 

napakababa sa mga unang yugto ng kanser sa suso. Bibigyan ka ng suplementong bitamina D kung ang iyong mga antas ay mas 

mababa sa normal.

• Bago kumuha ng Aromasin, sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang mga problema sa iyong atay o bato.
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• Sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang kasaysayan o nagdurusa sa anumang kondisyon na nakakaapekto sa lakas ng iyong 

mga buto. Maaaring naisin ng iyong doktor na sukatin ang density ng iyong buto bago at sa panahon ng paggamot ng Aromasin. 

Ito ay dahil ang mga gamot ng ganitong klase ay nagpapababa ng mga antas ng mga babaeng hormone at ito ay maaaring 

humantong sa pagkawala ng mineral na nilalaman ng mga buto, na maaaring bumaba sa kanilang lakas.

Iba pang mga gamot at Aromasin
Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung umiinom ka, kamakailan lamang ay umiinom o maaaring umiinom ng 

anumang iba pang mga gamot, kabilang ang mga gamot na nakuha nang walang reseta.

Ang aromasin ay hindi dapat ibigay kasabay ng hormone replacement therapy (HRT).

Ang mga sumusunod na gamot ay dapat gamitin nang maingat kapag kumukuha ng Aromasin. Ipaalam sa iyong doktor 
kung umiinom ka ng mga gamot tulad ng:

• rifampicin (isang antibiotic),
• carbamazepine o phenytoin (mga anticonvulsant na ginagamit upang gamutin ang epilepsy),

• ang halamang gamot na St John's Wort (Hypericum perforatum), o mga paghahandang naglalaman nito.

Pagbubuntis at pagpapasuso
Huwag uminom ng Aromasin kung ikaw ay buntis o nagpapasuso. Kung 
ikaw ay buntis o sa tingin mo ay buntis ka, sabihin sa iyong doktor.
Talakayin ang pagpipigil sa pagbubuntis sa iyong doktor kung mayroong anumang posibilidad na maaari kang mabuntis.

Pagmamaneho at paggamit ng mga makina

Kung nakakaramdam ka ng antok, nahihilo o nanghihina habang umiinom ng Aromasin, hindi mo dapat tangkaing magmaneho o magpatakbo 

ng makinarya.

Ang aromasin ay naglalaman ng sucrose, sodium at methyl parahydroxybenzoate

• Kung sinabihan ka ng iyong doktor na mayroon kang hindi pagpaparaan sa ilang mga asukal, makipag-ugnayan sa 

iyong doktor bago kunin ang produktong panggamot na ito.

• Ang gamot na ito ay naglalaman ng mas mababa sa 1 mmol sodium (23 mg) bawat tablet, ibig sabihin ay mahalagang 

'sodium-free'.

• Ang Aromasin ay naglalaman ng kaunting methyl parahydroxybenzoate, na maaaring magdulot ng mga reaksiyong alerhiya 

(maaaring maantala), kung ito ay mangyayari mangyaring makipag-ugnayan sa iyong doktor.

3. Paano kumuha ng Aromasin

Matanda at matatandang pasyente
Laging inumin ang gamot na ito nang eksakto tulad ng sinabi sa iyo ng iyong doktor. Tingnan sa iyong doktor kung hindi ka sigurado.

Ang mga tablet ng Aromasin ay dapat inumin sa bibig pagkatapos kumain nang humigit-kumulang sa parehong oras bawat araw. Sasabihin sa 

iyo ng iyong doktor kung paano uminom ng Aromasin at kung gaano katagal. Ang inirerekomendang dosis ay isang 25 mg tablet araw-araw.

Kung kailangan mong pumunta sa ospital habang umiinom ng Aromasin, ipaalam sa mga medikal na kawani kung anong gamot ang 

iyong iniinom.

Gamitin sa mga bata

Ang Aromasin ay hindi angkop para gamitin sa mga bata.
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Kung umiinom ka ng mas maraming Aromasin kaysa sa nararapat

Kung masyadong maraming tableta ang nainom nang hindi sinasadya, makipag-ugnayan kaagad sa iyong doktor o dumiretso sa pinakamalapit na 

departamento ng nasawi sa ospital. Ipakita sa kanila ang pakete ng mga tabletang Aromasin.

Kung nakalimutan mong uminom ng Aromasin

Huwag kumuha ng dobleng dosis para makabawi sa isang nakalimutang tableta.

Kung nakalimutan mong kunin ang iyong tablet, dalhin ito sa sandaling maalala mo. Kung malapit na ang oras para sa susunod na dosis, inumin 

ito sa karaniwang oras.

Kung huminto ka sa pag-inom ng Aromasin

Huwag ihinto ang pag-inom ng iyong mga tablet kahit na mabuti na ang iyong pakiramdam, maliban kung sasabihin sa iyo ng iyong doktor.

Kung mayroon kang anumang karagdagang katanungan sa paggamit ng gamot na ito, tanungin ang iyong doktor, parmasyutiko o nars.

4. Mga posibleng epekto

Tulad ng lahat ng mga gamot, ang gamot na ito ay maaaring magdulot ng mga side effect, bagaman hindi lahat ay nakakakuha nito.

Ang hypersensitivity, pamamaga ng atay (hepatitis) at pamamaga ng mga duct ng apdo ng atay na nagdudulot ng paninilaw ng balat 

(cholestatic hepatitis) ay maaaring mangyari. Kasama sa mga sintomas ang pakiramdam na karaniwang hindi maganda, pagduduwal, 

paninilaw ng balat (paninilaw ng balat at mata), pangangati, pananakit ng kanang bahagi ng tiyan at kawalan ng gana. Makipag-ugnayan 

kaagad sa iyong doktor upang humingi ng agarang medikal na payo kung sa tingin mo ay mayroon kang alinman sa mga sintomas na 

ito.

Sa pangkalahatan, ang Aromasin ay mahusay na disimulado at ang mga sumusunod na side effect na naobserbahan sa mga pasyente 

na ginagamot sa Aromasin ay higit sa lahat ay banayad o katamtaman sa kalikasan. Karamihan sa mga side effect ay nauugnay sa 

kakulangan ng estrogen (hal. hot flushes).

Napakakaraniwan: maaaring makaapekto sa higit sa 1 sa 10 tao

• Depresyon
• Hirap sa pagtulog
• Sakit ng ulo
• Hot flushes
• Pagkahilo
• Masama ang pakiramdam

• Nadagdagang pagpapawis

• Pananakit ng kalamnan at kasukasuan (kabilang ang osteoarthritis, pananakit ng likod, arthritis at paninigas ng kasukasuan)

• Pagod
• Isang pagbawas sa bilang ng mga puting selula ng dugo
• Sakit sa tiyan
• Nakataas na antas ng mga enzyme sa atay

• Nakataas na antas ng pagkasira ng hemoglobin sa dugo
• Ang mataas na antas ng isang enzyme ng dugo sa dugo dahil sa pinsala sa atay
• Sakit

Karaniwan: maaaring makaapekto sa hanggang 1 sa 10 tao

• Walang gana kumain

• Carpal tunnel syndrome (isang kumbinasyon ng mga pin at karayom, pamamanhid at pananakit na nakakaapekto 
sa lahat ng kamay maliban sa maliit na daliri) o pangingilig/tusok ng balat

• Pagsusuka (pagiging may sakit), paninigas ng dumi, hindi pagkatunaw ng pagkain, pagtatae

• Pagkalagas ng buhok

• Pantal sa balat, pamamantal at pangangati

• Pagnipis ng mga buto na maaaring bumaba ang lakas nito (osteoporosis), na humahantong sa mga 
bali ng buto (bali o bitak) sa ilang mga kaso

• Namamaga ang mga kamay at paa

• Isang pagbawas sa bilang ng mga platelet sa dugo
• Pakiramdam ng kahinaan
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Hindi karaniwan: maaaring makaapekto sa hanggang 1 sa 100 tao

• Hypersensitivity

Bihira: maaaring makaapekto sa hanggang 1 sa 1,000 tao

• Isang breakout ng maliliit na paltos sa isang bahagi ng balat sa isang pantal

• Antok
• Pamamaga ng atay
• Pamamaga ng bile ducts ng atay na nagdudulot ng paninilaw ng balat

Hindi alam: hindi matantya ang dalas mula sa magagamit na data
• Mababang antas ng ilang mga puting selula ng dugo sa dugo

Ang mga pagbabago sa dami ng ilang mga selula ng dugo (lymphocytes) at mga platelet na nagpapalipat-lipat sa iyong 
dugo, lalo na sa mga pasyenteng may dati nang lymphopenia (nabawasang mga lymphocyte sa dugo) ay maaari ding 
makita.

Pag-uulat ng mga side effect
Kung magkakaroon ka ng anumang side effect, makipag-usap sa iyong doktor, parmasyutiko o nars. Kabilang dito ang anumang posibleng side effect na 

hindi nakalista sa leaflet na ito. Maaari ka ring direktang mag-ulat ng mga side effect (tingnan ang mga detalye sa ibaba). Sa pamamagitan ng pag-uulat ng 

mga side effect maaari kang makatulong na magbigay ng higit pang impormasyon sa kaligtasan ng gamot na ito.

United Kingdom
Yellow Card Scheme
Website:www.mhra.gov.uk/yellowcard o maghanap ng MHRA Yellow Card sa Google Play o 
Apple App Store

5. Paano mag-imbak ng Aromasin

• Ilayo ang gamot na ito sa paningin at abot ng mga bata.
• Huwag gamitin ang gamot na ito pagkatapos ng petsa ng pag-expire na nakasaad sa panlabas na karton at ang paltos pagkatapos ng 

EXP. Ang petsa ng pag-expire ay tumutukoy sa huling araw ng buwang iyon.

• Ang gamot na ito ay hindi nangangailangan ng anumang espesyal na kondisyon ng imbakan.

Huwag itapon ang anumang gamot sa pamamagitan ng wastewater o basura sa bahay. Tanungin ang iyong parmasyutiko kung paano itapon 

ang mga gamot na hindi mo na ginagamit. Ang mga hakbang na ito ay makakatulong sa pagprotekta sa kapaligiran.

6. Mga nilalaman ng pack at iba pang impormasyon

Ano ang nilalaman ng Aromasin

• Ang aktibong sangkap ay exemestane. Ang bawat coated na tablet ay naglalaman ng 25 mg exemestane.

• Ang iba pang mga sangkap ay silica colloidal hydrated, crospovidone, hypromellose, magnesium 
stearate, mannitol, microcrystalline cellulose, sodium starch glycolate (type A), polysorbate, polyvinyl 
alcohol, simeticone, macrogol, sucrose, magnesium carbonate light, methyl parahydroxybenzoate 
(E218), cetyl esters wax, talc, carnauba wax, ethyl alcohol, shellac, titanium oxide (E171) at iron oxides 
(E172).

Ano ang hitsura ng Aromasin at mga nilalaman ng pack
Ang Aromasin ay isang bilog, biconvex, off-white, coated na tablet na may markang 7663 sa isang 
gilid. Available ang Aromasin sa mga blister pack na 15, 20, 30, 90, 100 at 120 na tablet.
Hindi lahat ng laki ng pack ay ibebenta.
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May hawak at Tagagawa ng Awtorisasyon sa Marketing

May-hawak ng Awtorisasyon sa 
Marketing: Pfizer Limited,
Ramsgate Road,
Sandwich, Kent CT13 9NJ 
United Kingdom

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

Ang produktong panggamot na ito ay pinahintulutan sa Member States ng EEA sa ilalim ng mga sumusunod na pangalan:

Austria, Belgium, Denmark, Finland, Germany, 
Greece, Iceland, Ireland, Italy, Luxemburg, 
Netherlands, Portugal, Sweden, United Kingdom: Aromasin

France: Aromasin

Espanya: Aromasil

Huling binago ang leaflet na ito noong 08/2020

Iba pang mga mapagkukunan ng impormasyon

Ang detalyadong impormasyon sa gamot na ito ay makukuha sa web site ng: www.gov.uk/government/
organisations/medicines-and-healthcare-products-regulatory-agency

Ref: AM 14_0
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