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Tamoxifen
pronunțat ca (ta mox' i fen)

AVERTISMENT IMPORTANT:

Tamoxifenul poate provoca cancer de uter (uter), accidente vasculare cerebrale și cheaguri de sânge în plămâni. Aceste 

afecțiuni pot fi grave sau fatale. Spuneți medicului dumneavoastră dacă ați avut vreodată un cheag de sânge în plămâni sau 

picioare, un accident vascular cerebral sau un atac de cord. De asemenea, spuneți medicului dumneavoastră dacă fumați, 

dacă aveți hipertensiune arterială sau diabet, dacă capacitatea dumneavoastră de a vă deplasa în timpul orelor de veghe 

este limitată sau dacă luați anticoagulante („diluanți ai sângelui”), cum ar fi warfarina (Coumadin). Dacă prezentați oricare 

dintre următoarele simptome în timpul sau după tratament, adresați-vă imediat medicului dumneavoastră: sângerare 

vaginală anormală; perioadele menstruale neregulate; modificări ale secrețiilor vaginale, mai ales dacă scurgerile devin 

sângeroase, maro sau ruginite; durere sau presiune în pelvis (zona stomacului de sub buric); umflarea sau sensibilitatea 

picioarelor; dureri în piept; dificultăți de respirație; tuse cu sânge; slăbiciune bruscă, furnicături sau amorțeală la nivelul 

feței, brațului sau piciorului, în special pe o parte a corpului; confuzie bruscă; dificultate de vorbire sau de înțelegere; 

dificultate bruscă de a vedea la unul sau ambii ochi; dificultate bruscă la mers; ameţeală; pierderea echilibrului sau a 

coordonării; sau cefalee severă bruscă.

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră. Va trebui să faceți în mod regulat examinări 

ginecologice (examinări ale organelor feminine) pentru a găsi semne precoce de cancer uterin.

Dacă vă gândiți să luați tamoxifen pentru a reduce șansa de a dezvolta cancer de sân, ar trebui să discutați cu 

medicul dumneavoastră despre riscurile și beneficiile acestui tratament. Dumneavoastră și medicul dumneavoastră 

veți decide dacă beneficiul posibil al tratamentului cu tamoxifen merită riscurile de a lua medicamentul. Dacă 

trebuie să luați tamoxifen pentru a trata cancerul de sân, beneficiile tamoxifenului depășesc riscurile.

Medicul sau farmacistul vă vor oferi fișa cu informații despre pacient a producătorului (Ghidul de medicamente) 

atunci când începeți tratamentul cu tamoxifen și de fiecare dată când vă reumpleți rețeta. Citiți cu atenție 

informațiile și adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă aveți întrebări. De asemenea, puteți 

vizita site-ul web al Food and Drug Administration (FDA).

(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/

ucm085729.htm]) sau site-ul web al producătorului pentru a obține Ghidul de medicamente.
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de ce este prescris acest medicament?

Tamoxifenul este utilizat pentru a trata cancerul de sân care sa răspândit în alte părți ale corpului la bărbați și femei. 

Este utilizat pentru a trata cancerul de sân timpuriu la femeile care au fost deja tratate cu intervenții chirurgicale, 

radiații și/sau chimioterapie. Este utilizat pentru a reduce riscul de a dezvolta un tip mai grav de cancer de sân la 

femeile care au avut carcinom ductal in situ (DCIS; un tip de cancer de sân care nu se răspândește în afara canalului 

de lapte unde se formează) și care au fost tratate cu intervenție chirurgicală și radiații. Este utilizat pentru a reduce 

riscul de cancer de sân la femeile care prezintă un risc ridicat de boală datorită vârstei, istoricului medical personal și 

istoricului medical familial.

Tamoxifenul face parte dintr-o clasă de medicamente cunoscute sub numele de antiestrogeni. Blochează activitatea estrogenului (un 

hormon feminin) în sân. Acest lucru poate opri creșterea unor tumori mamare care au nevoie de estrogen pentru a crește.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Tamoxifenul vine sub formă de tablete de luat pe cale orală. Tamoxifenul se administrează de obicei o dată sau de două ori pe zi, 

cu sau fără alimente. Luați tamoxifen aproximativ la aceeași oră în fiecare zi. Urmați cu atenție instrucțiunile de pe eticheta rețetei 

și cereți medicului dumneavoastră sau farmacistului să vă explice orice nu înțelegeți. Luați tamoxifen exact conform 

instrucțiunilor. Nu luați mai mult sau mai puțin sau luați mai des decât este prescris de medicul dumneavoastră.

Înghițiți comprimatele de tamoxifen întregi; nu le despicați, mestecați sau zdrobiți. Înghițiți comprimatele cu apă sau 

orice altă băutură nealcoolică.

Dacă luați tamoxifen pentru a preveni cancerul de sân, probabil îl veți lua timp de cinci ani. Dacă luați tamoxifen pentru a trata 

cancerul de sân, medicul dumneavoastră va decide cât timp va dura tratamentul dumneavoastră. Nu încetați să luați tamoxifen 

fără a discuta cu medicul dumneavoastră.

Dacă uitați să luați o doză de tamoxifen, luați doza uitată imediat ce vă amintiți și luați următoarea doză ca 
de obicei. Cu toate acestea, dacă este aproape timpul pentru următoarea doză, sări peste doza omisă și 
continuați programul obișnuit de dozare. Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

există utilizări pentru acest medicament

Tamoxifenul este, de asemenea, utilizat uneori pentru a induce ovulația (producția de ouă) la femeile care nu produc ouă, dar 

doresc să rămână însărcinate. Tamoxifenul este, de asemenea, utilizat uneori pentru a trata sindromul McCune-Albright (MAS; o 

afecțiune care poate provoca boli osoase, dezvoltare sexuală timpurie și pete de culoare închisă pe piele la copii). Discutați cu 

medicul dumneavoastră despre posibilele riscuri ale utilizării acestui medicament pentru afecțiunea dumneavoastră.

Acest medicament poate fi prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe informații.

ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a lua tamoxifen,
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spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la tamoxifen sau la orice alte medicamente.

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce medicamente eliberate pe bază de rețetă și fără prescripție medicală, 
vitamine, suplimente nutritive și produse pe bază de plante pe care le luați sau intenționați să le luați. Asigurați-vă că 
menționați oricare dintre următoarele: aminoglutetimidă (Cytadren); anastrozol (Arimidex), bromocriptină (Parlodel); 
medicamente pentru chimioterapie pentru cancer, cum ar fi ciclofosfamidă (Cytoxan, Neosar) letrozol (Femara); 
medroxiprogesteron (Depo-Provera, Provera, în Prempro); fenobarbital; și rifampină (Rifadin, Rimactane). Este posibil ca 
medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele de medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție pentru efectele 
secundare.

pe lângă afecțiunile enumerate în secțiunea AVERTISMENT IMPORTANT, spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați 
avut vreodată un nivel ridicat de colesterol din sânge.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă. Nu trebuie să plănuiți să 
rămâneți gravidă în timp ce luați tamoxifen sau timp de 2 luni după tratament. Medicul dumneavoastră vă poate 
efectua un test de sarcină sau vă poate spune să începeți tratamentul în timpul perioadei menstruale pentru a vă 
asigura că nu sunteți gravidă când începeți să luați tamoxifen. Va trebui să utilizați o metodă non-hormonală fiabilă de 
control al nașterii pentru a preveni sarcina în timp ce luați tamoxifen și timp de 2 luni după tratament. Discutați cu 
medicul dumneavoastră despre tipurile de control al nașterii care sunt potrivite pentru dvs. și continuați să utilizați 
controlul nașterii chiar dacă nu aveți menstruații regulate în timpul tratamentului. Nu mai luați tamoxifen și sunați 
imediat medicul dumneavoastră dacă credeți că ați rămas însărcinată în timpul tratamentului. Tamoxifenul poate dăuna 
fătului.

spuneți medicului dumneavoastră dacă alăptați. Nu trebuie să alăptați în timpul tratamentului cu 
tamoxifen.

spuneți tuturor medicilor dumneavoastră și celorlalți furnizori de servicii medicale că luați tamoxifen.

va trebui în continuare să căutați semne precoce de cancer de sân, deoarece este posibil să dezvoltați cancer de sân 
chiar și în timpul tratamentului cu tamoxifen. Discutați cu medicul dumneavoastră despre cât de des ar trebui să vă 
examinați singur sânii, solicitați unui medic să vă examineze sânii și să faceți mamografii (examinări cu raze X ale 
sânilor). Adresați-vă imediat medicului dumneavoastră dacă găsiți un nou nodul în sân.

ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Luați doza omisă imediat ce vă amintiți. Cu toate acestea, dacă este aproape timpul pentru următoarea doză, săriți 

peste doza omisă și continuați programul obișnuit de dozare. Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Tamoxifenul poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre aceste simptome 

este severe sau nu dispare:

dureri osoase sau tumorale crescute

durere sau înroșire în jurul locului tumorii

bufeuri

greaţă

oboseala excesiva

ameţeală

depresie
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durere de cap

rărirea părului

pierdere în greutate

crampe stomacale

constipație

pierderea dorinței sau capacității sexuale (la bărbați)

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre următoarele simptome sau cele 
enumerate în secțiunea AVERTISMENT IMPORTANT, sunați imediat medicul dumneavoastră:

probleme de vedere

pierderea poftei de mâncare

îngălbenirea pielii sau a ochilor

vânătăi sau sângerări neobișnuite

febră

vezicule

eczemă

umflarea ochilor, feței, buzelor, limbii, gâtului, mâinilor, brațelor, picioarelor, gleznelor sau picioarelor inferioare

sete

slabiciune musculara

nelinişte

Tamoxifenul poate crește riscul de a dezvolta alte tipuri de cancer, inclusiv cancer hepatic. Discutați cu medicul dumneavoastră 

despre acest risc.

Tamoxifenul poate crește riscul de a dezvolta cataractă (încețoșarea cristalinului din ochi) care ar putea trebui tratată prin 

intervenție chirurgicală. Discutați cu medicul dumneavoastră despre acest risc.

Tamoxifenul poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în timp ce luați 

acest medicament.

ce ar trebui să știu despre depozitarea și eliminarea acestui medicament?

Păstrați tamoxifenul în recipientul în care a venit, bine închis și la îndemâna copiilor. Păstrați-l la 
temperatura camerei și ferit de excesul de căldură și umiditate (nu în baie).

Medicamentele care nu sunt necesare trebuie eliminate în moduri speciale pentru a se asigura că animalele de companie, copiii 

și alte persoane nu le pot consuma. Cu toate acestea, nu ar trebui să aruncați acest medicament în toaletă. În schimb, cel mai 

bun mod de a vă elimina medicamentele este printr-un program de preluare a medicamentelor. Discutați cu farmacistul sau 

contactați departamentul local de gunoi/reciclare pentru a afla despre programele de preluare în
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comunitatea ta. Consultați site-ul FDA privind eliminarea în siguranță a medicamentelor (http://goo.gl/c4Rm4p 

[http://goo.gl/c4Rm4p]) pentru mai multe informații dacă nu aveți acces la un program de preluare.

Este important să păstrați toate medicamentele la vederea și la îndemâna copiilor, deoarece multe recipiente (cum ar fi 

pastilele săptămânale și cele pentru picături pentru ochi, creme, plasturi și inhalatoare) nu sunt rezistente la copii, iar copiii 

mici le pot deschide cu ușurință. Pentru a proteja copiii mici de otrăvire, încuiați întotdeauna capacele de siguranță și 

plasați imediat medicamentul într-un loc sigur - unul care este sus, departe și departe de vederea și de îndemâna lor.http://

www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n caz de urgență/suprdozaj

În caz de supradozaj, sunați la linia de asistență pentru controlul otrăvirii la 1-800-222-1222. Informațiile sunt disponibile și 

online la adresahttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Dacă victima s-a prăbușit, a avut o 

criză, are dificultăți de respirație sau nu poate fi trezită, sunați imediat serviciile de urgență la 911.

Simptomele supradozajului pot include:

tremurarea necontrolată a unei părți a corpului

instabilitate

ameţeală

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră și cu laboratorul. Medicul dumneavoastră va comanda anumite teste de laborator pentru a verifica 

răspunsul organismului dumneavoastră la tamoxifen.

Înainte de a efectua orice test de laborator, spuneți medicului dumneavoastră și personalului de laborator că luați 
tamoxifen.

Nu lăsați pe nimeni altcineva să vă ia medicamentele. Discutați cu farmacistul dacă aveți întrebări 
despre completarea rețetei.

Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție 

medicală (fără prescripție medicală) pe care le luați, precum și a oricăror produse, cum ar fi vitaminele, mineralele sau alte 

suplimente alimentare. Ar trebui să aduceți această listă cu dvs. de fiecare dată când vizitați un medic sau dacă sunteți internat 

într-un spital. De asemenea, este o informație importantă de purtat cu tine în caz de urgență.

nume rand

Nolvadex®

Soltamox®¶

¶ -Acest produs de marcă nu mai este pe piață. Pot fi disponibile alternative generice.

Ultima revizuire - 15.01.2018
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