
0.4mg 0.5mg/ קשות קפסולות
Hydrochloride/TamsulosinDutasteride

 תרופה ליטול שתתחיל לפני הזה העלון כל את בעיון קרא
.עבורך חשוב מידע מכיל שהוא מכיוון זו

.שוב אותו לקרוא עליך שיהיה ייתכן. זה עלון שמור•
.האחות או הרוקח, הרופא את שאל, נוספות שאלות לך יש אם•
 זה. השיניים על זה את תעביר אל. בלבד עבורך נרשמה זו תרופה•

.לשלך זהים שלהם המחלה סימני אם גם, להם להזיק עלול
 זה. האחות או הרוקח, הרופא עם שוחח, כלשהן לוואי תופעות מקבל אתה אם•

4. סעיף ראה. זה בעלון מופיעות שאינן אפשריות לוואי תופעות כל כולל
HardCapsules/0.4mg 0.5mg  הוא זו תרופה של המלא השם•

/TamsulosinHydrochloride Dutasterideיקרא זה העלון בתוך אך 
/TamsulosinHydrochlorideCapsules.Dutasteride

 להסרת ניתוח לעבור עומד אתה אם. ).מעוננת עדשה( קטרקט ניתוח•
 לקחת להפסיק ממך לבקש עשוי שלך הרופא, קטרקט

/TamsulosinHydrochlorideCapsules Dutasterideלפני מה לזמן 
 לוקח שאתה הניתוח לפני שלך העיניים למומחה ספר. שלך הניתוח

/TamsulosinHydrochlorideCapsules Dutasterideאו  Tamsulosin)או 
 לסייע כדי מתאימים זהירות באמצעי לנקוט). למומחה בעבר אותו שלקחת
.שלך הניתוח במהלך סיבוכים במניעת

 דליפת עם להתמודד אסורומתבגרים ילדים, נשים•
HydrochlorideCapsules/Tamsulosin ,Dutasterideמכיוון 

מיד הפגוע האזור את שטפו.העור דרך להיספג יכול הפעיל שהחומר

.העור עם כלשהו מגע יש אם וסבון מים עם
 להיכנס עלול או שלך הזוג בת/בן אם.מין יחסי במהלך בקונדום השתמש•

 עלולים שדו-טסטרים מכיוון שלך לזרע מחשיפתה להימנע עליך, להריון
 כמפחית הוכח דוטאסטריד. אמל תינוק של התקינה ההתפתחות על להשפיע

 הפוריות את להפחית יכול זה. הזרע ותנועתיות הזרע נפח, הזרע ספירת את
 אצל נמצאHydrochlorideCapsules. /Tamsulosin Dutasteride שלך

Dutasteride . הנוטלים גברים
HydrochlorideCapsule/TamsulosinDutasteride עבור בטוחה דם בדיקת•

HydrochlorideCapsules. /Tamsulosin Dutasterideשאתה שלך לרופא ספר 
 מודע להיות צריך שלך הרופא. הערמונית סרטן לזיהוי לעתים המשמש ,PSA-לוקח

 עובר אתה אם. הערמונית סרטן לזהות כדי בבדיקה להשתמש יכול ועדיין זו להשפעה
 קפסולות הנוטלים גברים( PSAלערמונית ספציפי אנטיגן ,)ל דם בדיקת

Hydrochloride/Tamsulosin Dutasterideבדיקת לעבור צריכים  PSAבאופן 
.קבוע

 שנטלו לגברים, הערמונית לסרטן מוגבר בסיכון גברים על קליני במחקר•
Dutasterideגבריםיותר קרובות לעתים הערמונית סרטן של חמורה צורהא היה 

 סרטן של זו חמורה צורה עלDutasteride  של ההשפעהDutasteride.  נטלו שלא
.ברורה אינה הערמונית

 לגרום עלולות הידרוכלוריד טמסולוסין/דוטאסטריד קפסולות•
 לב שם אתה אם או, לבעייתי הופך זה אם. ולרגישות חזה להגדלת
 השינויים על שלך הרופא עם לדבר עליךפריקה פטמהאֹובשד גושים

.השד סרטן כגון, חמור למצב סימנים להיות עשויים שאלו מכיוון הללו

זה בעלון יש מה

 טמסולוסין/דוטאסטריד קפסולות הן מה1
משמשות הן ולמה הידרוכלוריד

Capsules  לוקח שאתה לפני לדעת צריך אתה מה
Hydrochloride/TamsulosinDutasteride

Capsules Hydrochloride/Tamsulosin Dutasteride  לקחת כיצד

אפשריות לוואי תופעות

 טמסולוסין/דוטאסטריד קפסולות לאחסן כיצד
אחר ומידע האריזה תוכן הידרוכלוריד

2

3
4
5
6

 טמסולוסין/דוטאסטריד קפסולות הן מה1
משמשות הן ולמה הידרוכלוריד

 בגברים לטיפול משמשות הידרוכלוריד טמסולוזין/דוטאסטריד קפסולות
 של סרטני לא גידול- ) פרוסטטכיפרפלזיה שפירה(מוגדלת ערמונית עם

 הנקרא הורמון מדי יותר של ייצור ידי על הנגרם, הערמונית בלוטת
.דיהידרוטסטוסטרון

Capsules  נטילת לגבי כלשהן שאלות לך יש אםשלך לרוקח או לרופא פנה
Hydrochloride/Tamsulosin.Dutasteride  שתי של שילוב הן הידרוכלוריד טמסולוסין/דוטאסטריד קפסולות

.וטמסולוזין דוטאסטריד הנקראות שונות תרופות
 אלפא5- מעכביDutasteride הנקראת תרופות לקבוצת שייך

 חוסמיהנקראת תרופות לקבוצת שייך וטמסולוזיןרדוקטאז
.אלפא

 טמסולוסין/דוטאסטריד וכמוסות אחרות תרופות
הידרוכלוריד

 לאחרונה נטלת, נוטל אתה אם לרוקח או לרופא ספר
.אחרות תרופות

 קושי כגון, טורינריות לבעיות להוביל עלולה היא, גדלה שהערמונית ככל
 לגרום יכול גם זה. קרובות לעתים לשירותים ללכת וצורך שתן בהזרמת
 סיכון קיים, מטופל לא אם. כוחנית ופחות יותר איטית להיות השתן לזרימת
 טיפול מצריך זהחריפה שתן עצירת( לחלוטין תיחסם שלך השתן שזרימת

 גודל את להקטין או להסיר כדי בניתוח צורך יש לפעמים. מיידי רפואי
.הערמונית בלוטת

 התרופות עם הידרוכלוריד טמסולוסין/דוטאסטריד קפסולות ליטול אין
:הבאות

)גבוה דם לחץ או מוגדלת ערמונית עבור(אחרים אלפא חוסמי•

 עם מומלצות אינן הידרוכלוריד טמסולוסין/דוטאסטריד קפסולות
:אלה תרופות

)פטרייתיים בזיהומים לטיפול משמש(קטוקונאזול•
Hydrochloride/Tamsulosin  קפסולות עם להגיב יכולות מסוימות תרופות

Dutasterideכוללות אלה תרופות. לוואי תופעות לך שיהיו הסיכוי את להגדיל ועלולות:

 כגון) זקפה על לשמור או להשיג לעזור כדי משמש(PDE5 מעכבי•
וטדלפיל ציטראט סילדנפיל, ורדנפיל

•ordiltiazemverapamil)גבוה דם לחץ עבור(
•indinavir )ritonavirorעבור (HIV

•ketaconazoleאו itraconazole)פטרייתיים לזיהומים(

•nefazodone)דיכאון נגד תרופה(
)קיבה כיב עבור(סימטידין•
)דם לקרישת(וורפרין•
)בזיהומים לטיפול המשמשת אנטיביוטיקה(אריתרומיצין•
)דיכאון נגד תרופה(פרוקסטין•
)פטרייתיים בזיהומים לטיפול משמש(טרבינפין•
)ודלקת בכאב לטיפול משמש(דיקלופנק•

 שעוזר, דיהידרוטסטוסטרון הנקרא ההורמון ייצור את מוריד דוטאסטריד
 הסיכון את יפחית זה. התסמינים על ולהקל הערמונית את לכווץ

 הרפיית ידי על פועל טמסולוזין. בניתוח הצורך ואת חריפה שתן לאצירת
 ומשפר שתן העברת על מקל, שלך הערמונית בבלוטת השרירים
 .שלך הסימפטומים את במהירות

Capsules  לוקח שאתה לפני לדעת צריך אתה מה2
Hydrochloride/TamsulosinDutasteride

HydrochlorideCapsules/TamsulosinDutasteride  ליטול אין
)פורמלית רק היא זו תרופהכי(אׁשִהָא אתה אם•
18 לגיל מתחת מתבגר או ילדא אתה אם•
,טמסולוזין ,רדוקטאז אלפא5- מעכביאחר, אלרגי טודוטאסטרידאתה אם•

 בסעיף המפורטים( זו תרופה של האחרים מהמרכיבים אחד לכל אוּבטֹןֶ,סֹויהָ
(6

( עילפון או סחרחורת, סחרחורת להרגיש לך שגורם מהנמוך דם לחץלך יש אם•
orthostatichypotension(

.קשה כבד מחלתלך יש אם•
 עד זו תרופהלקחת לא,לך מתאים מאלה שאחד חושב אתה אם

.שלך הרופא עם שבדקת

.הללו מהתרופות אחת נוטל אתה אםשלך לרופא ספר

 מזון עם קפסולות הידרוכלוריד טמסולוסין/דוטאסטריד
ושתיה

 דקותHydrochloride/Tamsulosin Dutasteride 30  קפסולות ליטול ישזהירות ואמצעי אזהרות
.יום בכל ארוחה אותה לאחר

Capsules Hydrochloride/Tamsulosin  נטילת לפני שלך הרופא עם שוחח

:Dutasteride

 ותרופה דוסטסטריד שנטלו חולים יותר, הקליניים מהמחקרים בחלק•
 מאשר לב ספיקת אי חוו, טמסולוזין כמו, אלפא חוסם הנקראת אחרת
 פירושה לב ספיקת אי. אלפא חוסם רק או דוסטסטריד רק הנוטלים חולים
.שצריך כמו דם שואב לא שלך שהלב

 כלשהי מחלה לך הייתה אם. בכבד בעיות על יודע שלך שהרופא ודא•
 נוטל שאתה בזמן נוספות לבדיקות שתזדקק ייתכן, שלך הכבד על שהשפיעה
Hydrochloride/Tamsulosin.Dutasteride  קפסולות

 בכליה קשות בעיות לך יש אם יודע שלך שהרופא ודא•
.שלך

ופוריות הנקה, הריון
HydrochlorideCapsules/TamsulosinDutasterideנשים ידי על לקחת אסור.

 בקפסולות לטפל אסור) אולי או( בהריון לנשים
.דולפות

 .amalebaby ההריון של הראשונים השבועות-16 ב מיוחד סיכון זהו.
Dutasteride של התקינה ההתפתחות על להשפיע ויכול העור דרך נספג

Capsules  עם במגע באה בהריון אישה אם ייעוץ לקבלתשלך לרופא פנה
Hydrochloride/Tamsulosin.Dutasteride

 הבאה העמודה בראש המשך
BBBA5891

בעמוד המשך

TITLE - DUTASTERIDE + TAMSULOSIN / DUODART JALYN MEDICATION PATIENT INFORMATION IN HEBREW

Source : Medicines Org UK

www.911globalmeds.com/buy-dutasteride-tamsulosin-duodart-jalyn-online
https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.11310.pdf


 להיות עשוי או הוא זוגך בן אם.מין יחסי במהלך בקונדום השתמש
 .Tamsulosin/שלך לזרע מחשיפתה להימנע עליך, בהריון

Dutasterideהנוטלים גברים אצל נמצא . Dutasteride

)אנשים100  מתוך1  עד על להשפיע עשוי( שכיחות לא לוואי תופעות

. הגוף סביב דם בהזרמת יעיל פחות הופך הלב( לב ספיקת אי•
 ונפיחות קיצונית עייפות, נשימה קוצר כגון תסמינים ייתכנו

)וברגליים בקרסוליים
בעמידה נמוך דם לחץ•
)לב דפיקות( מהירות לב פעימות•

)בחילה( בחילה תחושת, הקאות, שלשול, עצירות•
כוח אובדן או חולשה•
ראש כאב•

)נזלת( חסומה או מגרדת נזלת•
גירוד, כוורות, בעור פריחה•

.שיער צמיחת או) מהגוף כלל בדרך( שיער נשירת•

 הזרע נפח את, הזרע ספירת את מפחיתTamsulosin Dutasteride/ כי הוכח
.מופחתת להיות עלולה הגבר פוריות, לכן. הזרע תנועת ואת

במכונות ושימוש נהיגה
 מכונות להפעיל או לנהוג יכולתך על להשפיע עלול זה ולכן, לסחרחורת לאנשים גורמות.

HydrochlorideCapsules/TamsulosinDutasteride  בבטחה

.זו בדרך מושפע אתה אםמכונות תפעיל או תנהג אל

TamsulosinHydrochlorideCapsulesDutasteride/ מכילות
הצביעה חומר את מכילותHydrochloride/Tamsulosin Dutasteride  קפסולות

yellowFCF )E110(  sunsetאלרגיות לתגובות לגרום שעלול.
 אתה אם. מסויה לציטין מכילותHydrochloride/Tamsulosin Dutasteride  קפסולות

.זה תרופתי במוצר תשתמש אל, סויה או לבוטנים אלרגי
-1 מ פחות מכילותHydrochloride/Tamsulosin Dutasteride  קפסולות

mmolנתרן  (23mg)נתרן נטול' בעצם כלומר, כמוסה לכל.'

)אנשים1,000  מכל1  עד על להשפיע עשוי(נדירות לוואי תופעות

)אנגיואדמה( הרגליים או הידיים, השפתיים, הפנים, העפעפיים של נפיחות•

.התעלפות•

)אנשים10,000  מתוך1  עד על להשפיע עשוי(מאוד נדירות לוואי תופעות

)פריאפיזם( הפין של כואבת מתמשכת זקפה•
)ונסון'סטיבנס-ג תסמונת( חמורות עור תגובות• HydrochlorideCapsules/TamsulosinDutasteride  לקחת כיצד3

 הרוקח או שהרופא כפי בדיוק הזו התרופה את קח תמיד
.לך אמר

אחרות לוואי תופעות

 תדירותן אך, גברים של קטן במספר התרחשו אחרות לוואי תופעות
הזמינים מהנתונים התדירות את להעריך ניתן לא( ידועה אינה המדויקת

:(
)פרוזדורים פרפור או טכיקרדיות קצב הפרעות( מהיר או תקין לא דופק•
)נשימה קוצר( נשימה קוצר•
דיכאון•
באשכים ונפיחות כאבים•
מהאף דימומים•

בעור קשה פריחה•

)ראייה לקות או מטושטשת ראייה( בראייה שינויים•
יבש פה•

 עשוי שלך-PSA ה רמות של הניטור, קבוע באופן זה את לוקח לא אתה אם
.בטוח אינך אם הרוקח או הרופא עם בדוק. מושפע להיות

לקחת כמה
 אותה לאחר דקות30 , ביום פעם נלקחת אחת קפסולה של המומלץ המינון
.יום בכל ארוחה

לקחת איך
 את לשבור ללעוס אין.מים עם בשלמותן הקפסולות את בלע

 או בפה לכאב לגרום עלול הקפסולות תכולת עם מגע. הקפסולה
.בגרון

Hydrochloride/Tamsulosin Dutasteride  קפסולות יותר לוקח אתה אם

צריך שאתה ממה

לוואי תופעות על דיווח

 כולל זה. שלך האחות או הרוקח, הרופא עם שוחח, כלשהן לוואי תופעות מקבל אתה אם
 תופעות על לדווח גם יכול אתה. זה בעלון מופיעות שאינן אפשריות לוואי תופעות כל

 או Scheme:YellowCard/yellowcardwww.mhra.gov.uk  אתר דרך ישירות לוואי
 על דיווח ידי עלStore .AppleApp  אוPlay- Google בMHRAYellowCard  חפש

.זו תרופה של הבטיחות על נוסף מידע לספק לעזור יכול אתה לוואי תופעות

 קפסולות מדי יותר נוטל אתה אם ייעוץ לקבלת שלך לרוקח או לרופא פנה
Hydrochloride/Tamsulosin.Dutasteride

Capsules Hydrochloride/Tamsulosin  לקחת שכחת אם
Dutasteride

 הבאה המנה את קח פשוט. שנשכחה מנה על לפצות כדי כפולה מנה ליטול אין
.הרגיל בזמן שלך

הידרוכלוריד טמסולוסין/דוטאסטריד קפסולות לאחסן כיצד5
.ילדים של וההישג הראייה מטווח זו תרופה הרחק

HydrochlorideCapsules/Tamsulosin  להפסיק אין
Dutasterideייעוץ ללא

 או הקרטון בקבוק גבי על המופיע התפוגה תאריך לאחר זו בתרופה להשתמש אין
.חודש אותו של האחרון ליום מתייחס התפוגה תאריךEXP.  לאחר   השלפוחית

 לדבר מבלי קפסולות הידרוכלוריד טמסולוסין/דוטאסטריד לקחת תפסיק אל
.קודם שלך הרופא עם

מ ויותר קפסולות30  של אריזה בגודל שבועות-6 מ יותר להשתמש איןHPDE,  בקבוקי עבור

.הראשונה הפתיחה לאחר, כמוסות90  של אריזה בגודל שבועות-18

 או הרופא את שאל, זו בתרופה השימוש לגבי נוספות שאלות לך יש אם
.הרוקח

30ºC. מעלHydrochloride/Tamsulosin Dutasteride  קפסולות לאחסן אין

 הרוקח את שאל. ביתית פסולת או שפכים מי דרך תרופות לזרוק אין
 יסייעו אלה אמצעים. יותר בהן משתמש שאינך תרופות לזרוק כיצד

.הסביבה על בהגנה
אפשריות לוואי תופעות4

 לא כי אם, לוואי לתופעות לגרום עלולה זו תרופה, התרופות כל כמו
6.אותן מקבלים כולם

אלרגית תגובה

:לכלול יכולים אלרגיות לתגובות הסימנים
)מגרד להיות שיכול(בעור פריחה•

)סרפד של פריחה כמו(כוורות•

הזרוע רגלי, השפתיים, הפנים, העפעפיים של נפיחות•

ב להשתמש להפסיקוכן, הללו מהתסמינים אחד מקבל אתה אםשלך לרופא מיד פנה
HydrochlorideCapsules-/Tamsulosin.Dutasteride

אחר ומידע החבילה תוכן
Hydrochloride/TamsulosinDutasteride  קפסולות מכילות מה

 כמוסה כל. וטמסולוסיןהידרוכלוריד דוטאסטריד הם הפעילים החומרים•
tamsulosinhydrochloride.0.4mg ו0.5mgdutasteride  מכילה

:הם) העזר חומרי( האחרים המרכיבים•
 טיטניום, כלוריד אשלגן(E407),  קרגנין, היפרומלוז: קשה קפסולה מעטפת•

)FCF )E110.שקיעה צהוב(E172),  חמצני ברזל אדום(E171),  דו-חמצני
'ג(E321),  הידרוקסיטולואן ובוטילי גליצרולמונוקפרילוקאפראט: הקשה הקפסולה בתוך•

( טריגליצרידים(E172),  צהוב ברזל תחמוצת(E171),  חמצני דו טיטניום, גליצרול, לטין
 תאית-מיקרוסטלית(E322), ) סויה שמן להכיל עשוי( לציטין), שרשרת בינוני

 חומצה קופולימר30%,  פיזור(1:1)  אקרילט אתיל קופולימר. חומצית-מתקרילית
, טלק, טריאצטין, הידרוקסיד נתרן, סטארט מגנזיום(1:1),  אקרילט מתאקרילית-אתיל

(E171). חמצני דו טיטניום

ועילפון סחרחורת, סחרחורת
. התעלפות נדירים ובמקרים סחרחורת, לסחרחורת לגרום עלולות כמוסות,

 אתה אם במיוחד, עמידה או לישיבה ישיבה או משכיבה מעבר בעת היזהר
 מרגיש אתה אם. עליך משפיעה התרופה כיצד יודע שאתה עד, בלילה מתעורר

Hydrochloride  הטיפול במהלך עת בכל סחרחורת או סחרחורת
/TamsulosinDutasterideחולפים שהסימפטומים עד לשכב או לשבת.

 הידרוכלוריד טמסולוסין/דוטאסטריד קפסולות נראות איך
האריזה ותכולת

 גוף עם מ"מ-24 כ מאורך קשות קפסולות היא זו תרופהחמורות עור תגובות
.כתום וכובע חום :לכלול יכולים חמורות עור לתגובות הסימנים

, האף, הפה סביב במיוחד, עור וקילוף שלפוחיות עם רחבה התפשטות•
 אתה אםלרופא מיד פנה ).ונסון'סטיבנס-ג תסמונת(המין ואיברי העיניים

-HydrochlorideCapsules ב השימוש הפסקתו אלה תסמינים מקבל
/Tamsulosin.Dutasteride

 אוHDPE  בבקבוקי המונחות כמוסות30  של באריזות זמינים הם
.אלומיניום/אלומיניום שלפוחיות

שיווק אישור בעל
4HF,  Middlesex, HA1 Road, NorthHarrow Pinner בריטניה

Limited, SageHouse, 319AccordHealthcare
)אנשים10  מתוך1  עד על להשפיע עשוי(נפוצות לוואי תופעות

)*זקפה על לשמור או להשיג מסוגל לא( אימפוטנציה•
)*לִיּבִידֹו( המיני בחשק ירידה•
 יחסי במהלך המשתחררת הזרע בכמות ירידה כגון, בשפיכה קושי•

*מין
)דדַנָּות( רגישות או חזה הגדלת•
.סחרחורת•

 נטילת הפסקת לאחר להימשך עשויים הללו מהאירועים חלק אנשים של קטן במספר*
Capsules Hydrochloride/Tamsulosin.Dutasteride

יצַרןָ
SanAgustindeGuadalix 28750 , Crta. NI, Km36  ספרד, מדריד
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