
Exemestan adalah obat untuk pengobatan 
kanker payudara lanjut pada wanita setelah 
menopause dimana penyakitnya 
berkembang seiring dengan terapi 
antiestrogen . 
Exemestane digunakan untuk membantu 
mengurangi jumlah estrogen yang 
diproduksi oleh tubuh Anda dan 
mengurangi pertumbuhan hormon sensitif 
tumor. 

Sebelum menggunakan Exemestan 
tanyakan kepada dokter dan apoteker 
terkait cara penggunaan obat tersebut,  
Hati-hati jika diberikan pada Ibu hamil, 
riwayat osteoporosis, gangguan hati berat 
atau sirosis, kerusakan ginjal parah. 
 
 

Exemestan (Aromasin)  tablet 25 mg. 

 

Bentuk Sediaan Exemestan  

Apa Exemestan itu ? 
Gunanya untuk apa ?  

 

 Gunakanlah obat Exemestan dengan 
dosis yang sesuai seperti yang 
direkomendasikan oleh dokter. 

 Perhatikan apa yang disampaikan oleh 
apoteker atau periksa label untuk 
mengetahui instruksi dosis Exemestan 
yang tepat. 

 Ikuti petunjuk pada resep dan tanyakan 
kepada dokter atau apoteker apabila 
ada yang tidak dimengerti. 

 Kaplet atau tablet harus ditelan utuh 
dan diminum dengan segelas penuh air. 

 Gunakanlah obat ini sesudah makan 
atau sebelum makan. 

 Bila anda lupa minum obat, segera 
minum dosis obat yang terlupakan 
ketika ingat jika itu dalam waktu 12 
jam . Tetapi jika waktunya lebih dari 12 
jam lewati dosis tersebut, kemudian 
lanjutkan menggunakan obat sesuai 
jadwal berikutnya.    JANGAN minum dua 
dosis sekaligus. 

 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 
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Exemestan menyebabkan efek samping. 
Beritahu dokter apabila mengalami gejala 
yang berat seperti : 
 Mual 
 Rasa panas dan keringat berlebih 
 Nyeri otot 
 Sakit kepala 
 Pembengkakan pada tangan dan kaki 
 Kelelahan  
 Sulit tidur 
Exemestan dapat menyebabkan efek 
samping yang jarang seperti : 
 Rambut rontok 
 Osteoporosis  
 Peningkatan kolesterol atau trigliserida 
 
Segera hubungi dokter bila anda mengalami 
masalah atau keluhan ketika menggunakan 
obat ini.  
 

Apa efek samping dari 
Exemestan? 

  

Simpan obat dalam kemasannya ditempat 
kering, tertutup rapat, terlindung cahaya dan 
jauh dari jangkauan anak-anak. Simpan 
tablet pada suhu kamar 15-30℃. Obat yang 
belum dibuka dari kemasan blister dapat 
digunakan sebelum tanggal kadaluwarsa 
yang tertera  pada kemasan dan obat hanya 
boleh disimpan paling lama 6 bulan sejak 
pertama kali obat dibuka dari kemasan 
blister. 

 

Exemestan dapat berinteraksi dengan 
obat : 

 Carbamazepin 
 Enzalutamide 
 Fosphenytoin 
 Mitotane  
 Phenytoin 
 Primidone 
 Rifabutin 
 Rifampin 
 Rifapentine 
 

Konsultasikan pada dokter bila meng-
gunakan Exemestan bersamaan dengan 
obat-obat tersebut. 

 

 

Bagaimana cara menyimpan 
Exemestan ? 

Interaksi Exemestan  
dengan obat lain 

 

Unit Pelayanan Informasi Obat & Konseling 
Instalasi Farmasi - RSUD Dr. Soetomo 

Jl. Mayjen. Prof. Dr. Moestopo No. 6-8  
Surabaya 

Telp. 031-5501582, 5033870 
e-mail : pio_soetomo@yahoo.com 

Hubungi Apoteker/Asisten Apoteker di Apotek, 
jika ada pertanyaan tentang obat 

yang digunakan. 
 

Segera ke Dokter/Puskesmas/Rumah Sakit, 
jika gejala penyakit tidak membaik setelah  

menggunakan obat lebih dari 3 hari.  
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