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Dutasteride
uitgesproken als (doo tas' teer ide)

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Dutasteride wordt alleen of in combinatie met een ander medicijn (tamsulosine [Flomax]) gebruikt om goedaardige 

prostaathyperplasie (BPH; vergroting van de prostaatklier) te behandelen. Dutasteride wordt gebruikt om de symptomen 

van BPH te behandelen en kan de kans op acute urineretentie (plotseling niet kunnen plassen) verminderen. Dutasteride 

kan ook de kans verkleinen dat een prostaatoperatie nodig is. Dutasteride zit in een klasse medicijnen die 5-alpha-

reductaseremmers worden genoemd. Het werkt door de productie van een natuurlijke stof die de prostaat vergroot, te 

blokkeren.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Dutasteride wordt geleverd als capsule om via de mond in te nemen. Het wordt gewoonlijk eenmaal per dag ingenomen, met of 

zonder voedsel. Neem dutasteride elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip in. Volg de aanwijzingen op uw receptetiket zorgvuldig 

en vraag uw arts of apotheker om uitleg over elk onderdeel dat u niet begrijpt. Neem dutasteride precies zoals voorgeschreven. 

Neem er niet meer of minder van of neem het vaker in dan uw arts heeft voorgeschreven.

Slik de capsules heel door; niet open kauwen, of verpletteren.

Uw symptomen kunnen verbeteren nadat u dutasteride gedurende 3 maanden heeft gebruikt, maar het kan 6 maanden 

of langer duren voordat u het volledige effect van dutasteride ziet. Praat met uw arts over hoe u zich voelt tijdens uw 

behandeling.

Dutasteride kan uw symptomen onder controle houden, maar zal uw aandoening niet genezen. Blijf dutasteride gebruiken, ook als u 

zich goed voelt. Stop niet met het innemen van dutasteride zonder overleg met uw arts.

Vraag uw apotheker of arts om een   kopie van de informatie van de fabrikant voor de patiënt.

andere toepassingen voor dit geneesmiddel

Dit medicijn kan worden voorgeschreven voor ander gebruik; vraag uw arts of apotheker om meer informatie.

hoe moet ik speciale voorzorgsmaatregelen nemen?

Voordat u dutasteride inneemt,
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vertel uw arts en apotheker als u allergisch bent voor dutasteride, finasteride (Propecia, Proscar), andere 
medicijnen of een van de ingrediënten in dutasteride-capsules. Vraag uw arts of raadpleeg de 
patiënteninformatie van de fabrikant voor een lijst van de ingrediënten.

vertel uw arts en apotheker welke voorgeschreven en niet-voorgeschreven medicijnen, vitamines, 
voedingssupplementen en kruidenproducten u gebruikt of van plan bent te nemen. Zorg ervoor dat u een van 
de volgende vermeldt: antischimmelmiddelen zoals ketoconazol (Nizoral); cimetidine (Tagamet); ciprofloxacine 
(Cipro); diltiazem (Cardizem, Dilacor, Tiazac); ritonavir, (Norvir), troleandomycine (TAO); en verapamil (Calan, 
Covera, Isoptin, Verelan). Uw arts moet mogelijk de dosering van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig 
controleren op bijwerkingen.

vertel het uw arts als u een leverziekte of prostaatkanker heeft of ooit heeft gehad.

u moet weten dat dutasteride alleen voor mannen is bestemd. Vrouwen, vooral degenen die zwanger zijn of kunnen 
worden, mogen dutasteride-capsules niet hanteren. Het aanraken van de inhoud van de capsules kan schadelijk zijn 
voor de foetus. Als een vrouw die zwanger is of zwanger zou kunnen worden, per ongeluk lekkende capsules aanraakt, 
moet ze de plek onmiddellijk met water en zeep wassen en haar arts raadplegen.

u moet weten dat u geen bloed mag doneren terwijl u dutasteride gebruikt en gedurende 6 maanden nadat u bent 
gestopt met het gebruik van dit medicijn.

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

Praat met uw arts over het drinken van grapefruitsap terwijl u dit geneesmiddel gebruikt.

wat moet ik doen als ik een dosis vergeet?

Als u zich de gemiste dosis diezelfde dag herinnert, neem de gemiste dosis dan in zodra u eraan denkt. Als u het zich 

echter pas de volgende dag herinnert, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. 

Neem geen twee doses op één dag en neem geen dubbele dosis om een   vergeten dosis in te halen.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

Dutasteride kan bijwerkingen veroorzaken. Vertel het uw arts als een van deze symptomen 
ernstig is of niet weggaat:

onvermogen om een   erectie te krijgen of te behouden

afname van geslachtsdrift

problemen met ejaculatie

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Als u een van deze symptomen ervaart, neem dan 
onmiddellijk contact op met uw arts of roep medische noodhulp in:

veranderingen in de borsten zoals grotere omvang, knobbels, pijn of tepelafscheiding

zwelling van het gezicht, de tong of de keel

moeite met ademhalen of slikken

huid vervellen

Het gebruik van dutasteride kan het risico verhogen dat u hooggradige prostaatkanker krijgt (een type 
prostaatkanker dat zich sneller verspreidt en groeit dan andere soorten prostaatkanker). Praat met uw arts over 
de risico's van het gebruik van dutasteride.
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Dutasteride kan andere bijwerkingen veroorzaken. Bel uw arts als u ongebruikelijke problemen heeft tijdens het gebruik 

van dit medicijn.

Als u een ernstige bijwerking ervaart, kan u of uw arts online een rapport sturen naar het MedWatch Adverse 

Event Reporting-programma van de Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) of telefonisch 
(1-800-332-1088).

wat moet ik weten over de opslag en verwijdering van dit medicijn?

Bewaar dit medicijn in de verpakking waarin het is geleverd, goed gesloten en buiten het bereik van kinderen. Bewaar het 

op kamertemperatuur en uit de buurt van overtollige warmte en vocht (niet in de badkamer). Dutasteride-capsules die bij 

hoge temperaturen worden bewaard, kunnen vervormen of verkleuren. Gooi capsules die vervormd, verkleurd of lekkend 

zijn weg.

Onnodige medicijnen moeten op speciale manieren worden weggegooid om ervoor te zorgen dat huisdieren, kinderen en andere 

mensen ze niet kunnen consumeren. U mag dit medicijn echter niet door het toilet spoelen. In plaats daarvan is de beste manier 

om uw medicatie weg te gooien via een programma voor het terugnemen van medicijnen. Praat met uw apotheker of neem 

contact op met uw plaatselijke afval-/recyclingafdeling om meer te weten te komen over terugnameprogramma's in uw 

gemeenschap. Zie de Safe Disposal of Medicines-website van de FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) voor meer 

informatie als u geen toegang heeft tot een terugnameprogramma.

Het is belangrijk om alle medicijnen buiten het zicht en bereik van kinderen te houden, omdat veel containers (zoals wekelijkse 

piloppassers en die voor oogdruppels, crèmes, pleisters en inhalatoren) niet kindveilig zijn en jonge kinderen ze gemakkelijk 

kunnen openen. Om jonge kinderen tegen vergiftiging te beschermen, moet u altijd de veiligheidsdoppen sluiten en de 

medicatie onmiddellijk op een veilige plaats plaatsen - een plaats die omhoog en weg en buiten hun zicht en bereik is.http://

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

n noodgeval/overdosis

Bel in geval van een overdosis de hulplijn voor gifbestrijding op 1-800-222-1222. Informatie is ook online beschikbaar op:

https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Als het slachtoffer is ingestort, een aanval heeft 

gehad, moeite heeft met ademhalen of niet wakker kan worden, bel dan onmiddellijk de hulpdiensten op 911.

wat moet ik nog meer weten?

Houd alle afspraken met uw arts en het laboratorium. Uw arts zal bepaalde laboratoriumtests bestellen om de reactie van 

uw lichaam op dutasteride te controleren.

Vertel uw arts en het laboratoriumpersoneel voordat u een laboratoriumtest laat uitvoeren dat u dutasteride 
gebruikt.

Laat niemand anders uw medicatie innemen. Stel uw apotheker al uw vragen over het bijvullen van uw 
recept.

Het is belangrijk dat u een schriftelijke lijst bijhoudt van alle receptplichtige en niet-voorgeschreven medicijnen (zonder recept 

verkrijgbaar) die u gebruikt, evenals alle producten zoals vitamines, mineralen of andere voedingssupplementen.
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supplementen. Deze lijst dient u bij elk bezoek aan een arts of ziekenhuisopname mee te nemen. Het 
is ook belangrijke informatie om mee te nemen in geval van nood.

randnamen

Avodart®

randnamen van combinatieproducten

Jalyn®(bevat Dutasteride, Tamsulosine)
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