
Dutasterid/Clorhidrat de tamsulosin 
0,5 mg/0,4 mg capsule tari

Citiți cu atenție acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament, 

deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

• Păstrați acest prospect. Poate fi necesar să îl citiți din nou.

• Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei.

• Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu-l transmiteți altora. Le poate 

dăuna, chiar dacă semnele lor de boală sunt aceleași cu ale dumneavoastră.

• Dacă manifestaţi orice reacţie adversă, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau 

asistentei medicale. Aceasta include orice posibilă reacţie adversă nemenţionată în acest prospect. Vezi secțiunea 4.

• Denumirea completă a acestui medicament este Dutasterid/Clorhidrat de 

Tamsulosin 0,5 mg/0,4 mg Capsule dure, dar în acest prospect va fi 

denumit Dutasterid/Clorhidrat de Tamsulosin Capsule.

•Chirurgie de cataractă (lentila tulbure).. Dacă urmează să suferiți o intervenție chirurgicală 

pentru îndepărtarea cataractei, medicul dumneavoastră vă poate cere să încetați să luați 

Dutasterid/TamsulosinHydrochloride Capsule pentru o perioadă înainte de operație. Spuneți 

specialistului dumneavoastră oftalmologic înainte de operație că luați Dutasterid/

TamsulosinHydrochloride Capsule sau va trebui să luați (sau aveți nevoie de ea în mod anterior 

tamsulosină). pentru a lua măsurile de precauție adecvate pentru a preveni complicațiile în 

timpul operației.

•Femei, copii și adolescenținu trebuie să se ocupe de capsulele cu scurgeri de 

Dutasterid/ TamsulosinHydrochloride, deoarece ingredientul activ poate fi 

absorbit prin piele.Spălați imediat zona afectatăcu apă și săpun dacă există 

vreun contact cu pielea.

•Folosiți un prezervativ în timpul actului sexual. Dutasterida a fost găsită în sperma 

bărbaților care iau Dutasterid/TamsulosinHydrochloride Capsule. Dacă partenerul 

dumneavoastră este sau poate fi însărcinată, trebuie să evitați să o expuneți la spermă, 

deoarece dutasterida poate afecta dezvoltarea normală a bebelușului. S-a demonstrat că 

dutasterida scade numărul de spermatozoizi, volumul spermei și motilitatea 

spermatozoizilor. Acest lucru ar putea reduce fertilitatea.

•Dutasterid/TamsulosinHydrochlorideCapsuleafect abloodtest for PSA (antigen specific de 

prostată), care este uneori utilizat pentru a detecta cancerul de prostată. Medicul dumneavoastră ar 

trebui să fie conștient de acest efect și poate utiliza în continuare testul pentru a detecta cancerul de 

prostată. Dacă vi se face un test de sânge pentru PSA, spuneți medicului dumneavoastră că luați 

Dutasterid/TamsulosinHydrochloride Capsule.Bărbații care iau Dutasterid/

TamsulosinHydrochloride Capsule ar trebui să-și facă PSA testat în mod regulat.

• Într-un studiu clinic pe bărbați cu risc crescut de cancer de prostată, bărbații care luau 

Dutasteride au avut aformă gravă de cancer de prostată mai desdecât bărbații care 

nu au luat Dutasteride. Efectul Dutasteridei asupra acestei forme grave de cancer de 

prostată nu este clar.

•Dutasterida/TamsulosinClorhidrat Capsulele pot cauza marirea si sensibilitatea sanilor. Dacă 

acest lucru devine supărător sau dacă observați bulgări la sânsaudescărcare de mamelonar trebui 

să discutați cu medicul dumneavoastră despre aceste modificări, deoarece acestea pot fi semne ale 

unei afecțiuni grave, cum ar fi cancerul de sân.
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1 Ce sunt capsulele Dutasteride/Tamsulosin Clorhidrat și 
pentru ce sunt utilizate
Dutasterida/TamsulosinClorhidrat Capsulele sunt folosite pentru a trata 

bărbații cu prostată mărită.(hiperplazie prostatică benignă) - o creștere 

necanceroasă a glandei prostatei, cauzată de producerea unui hormon numit 

dihidrotestosteron.
Contactați medicul sau farmacistuldacă aveți întrebări despre administrarea 

capsulelor Dutasteride/TamsulosinHydrochloride.Dutasterida/Clorhidrat de tamsulosin Capsulele sunt o combinație de două 

medicamente diferite numite dutasterid și tamsulosin.

Dutasterida aparține unui grup de medicamente numitinhibitori de 5-alfa 

reductazăiar tamsulosinul aparține unui grup de medicamente numitalfablocante.

Alte medicamente și capsule de dutasteridă/tamsulosin 
clorhidrat
Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau puteți lua 

orice alte medicamente.

Pe măsură ce prostata crește, poate duce la probleme turistice, cum ar fi dificultăți la 

trecerea urinei și nevoia de a merge frecvent la toaletă. De asemenea, poate face ca fluxul 

de urină să fie mai lent și mai puțin puternic. Dacă este lăsată netratată, există riscul ca 

fluxul de urină să fie complet blocat (retenție acuteurinară).Acest lucru necesită tratament 

medical imediat. Uneori este necesară o intervenție chirurgicală pentru îndepărtarea sau 

reducerea dimensiunii glandei prostatei.

Nu luați Dutasterid/TamsulosinHydrochloride Capsule cu aceste 

medicamente:

•alte alfablocante(pentru prostata mărită sau hipertensiune arterială)

Capsulele Dutasteride/Clorhidrat de Tamsulosin nu sunt recomandate cu 

aceste medicamente:

•ketoconazol(utilizat pentru a trata infecțiile fungice)

Unele medicamente pot reacționa cu Dutasterida/TamsulosinClorhidrat de capsule 

și pot crește probabilitatea de a avea reacții adverse. Aceste medicamente includ:

•inhibitori PDE5(utilizat pentru a ajuta la obținerea sau menținerea erecției), cum 

ar fi vardenafil, citrat de sildenafil și tadalafil

•verapamil ordiltiazem(pentru hipertensiune arterială)

•ritonaviror indinavir (pentru HIV)

•itraconazol sau ketaconazol(pentru infecții fungice)

•nefazodonă(un antidepresiv)
•cimetidină(pentru ulcere stomacale)

•warfarină(pentru coagularea sângelui)

•eritromicină(un antibiotic utilizat pentru a trata infecțiile)

•paroxetină(un antidepresiv)
•terbinafină(utilizat pentru a trata infecțiile fungice)

•diclofenac(utilizat pentru a trata durerea și inflamația)

Dutasterida scade producția unui hormon numit 
dihidrotestosteron, care ajută la micșorarea prostatei 
și la ameliorarea simptomelor. Acest lucru va reduce 
riscul de retenție urinară acută și necesitatea unei 
intervenții chirurgicale. .

2 Ce trebuie să știți înainte de a lua Dutasteride/ 
Tamsulosin Clorhidrat Capsule
Nu luați Dutasterid/TamsulosinHydrochloride Capsule
• dacă ești unfemeie(deoareceacest medicament este numai)

• dacă ești uncopil sau adolescent sub 18 ani
• daca estialergică la todutasteridă, alteinhibitori de 5-alfa reductază, tamsulosin,

soia,arahidesau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament 

(enumerate la punctul 6)

• daca aitensiune arterială scăzutăceea ce te face să te simți amețit, amețit sau leșin (

hipotensiune ortostatică)

• dacă aveți oboli hepatice severe.

Dacă credeți că oricare dintre acestea se aplică în cazul dvs.,nu luaacest medicament până când ați verificat cu 

medicul dumneavoastră.

Spune-i medicului taudacă luați oricare dintre aceste medicamente.

Dutasterid/TamsulosinClorhidrat Capsule cu alimente și 
băuturi

Avertismente și precauții Capsulele Dutasterid/TamsulosinHydrochloride trebuie luate la 30 de minute 

după aceeași masă în fiecare zi.Discutați cu medicul dumneavoastră înainte de a lua Dutasterid/TamsulosinHydrochloride 

Capsule:

• În unele studii clinice, mai mulți pacienți care au luat dustasterid și un alt medicament 

numit alfa-blocant, cum ar fi tamsulosin, au prezentat insuficiență cardiacă decât pacienții 

care au luat numai dustasterid sau numai un alfa-blocant. Insuficiența cardiacă înseamnă 

că inima ta nu pompează sânge așa cum ar trebui.

•Asigurați-vă că medicul dumneavoastră știe despre problemele hepatice. Dacă ați avut vreo 

boală care vă afectează ficatul, este posibil să aveți nevoie de câteva controale suplimentare în timp 

ce luați Dutasterid/TamsulosinHydrochloride Capsule.

•Asigurați-vă că medicul dumneavoastră știe dacă aveți probleme grave cu 

rinichii.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea
Dutasterid/TamsulosinHydrochloride Capsulenu trebuie luat de femei.

Femeile care sunt însărcinate (sau poate) nu trebuie să se ocupe de capsulele 

care curg.

Dutasterida este absorbită prin piele și poate afecta dezvoltarea normală a 

bebelușului. Acesta este un risc deosebit în primele 16 săptămâni de 

sarcină.

Contactați medicul dumneavoastrăpentru sfaturi dacă o femeie însărcinată a intrat în 

contact cu Dutasteride/TamsulosinHydrochloride Capsule.
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Folosiți un prezervativ în timpul actului sexual. Dutasterida a fost găsită la bărbații 

care iau Dutasteride/Tamsulosin. Dacă partenerul dumneavoastră este sau poate fi 

însărcinată, trebuie să evitați să o expuneți la materialul seminal.

Efecte secundare neobișnuite (poate afecta până la 1 din 100 de persoane)

• insuficiență cardiacă (inima devine mai puțin eficientă la pomparea sângelui în jurul 

corpului. Este posibil să aveți simptome cum ar fi dificultăți de respirație, oboseală 

extremă și umflare la glezne și picioare)

• tensiune arterială scăzută în picioare

• bătăi rapide ale inimii (palpitații)

• constipație, diaree, vărsături, senzație de rău (greață)

• slăbiciune sau pierderea puterii

• durere de cap

• mâncărime, blocaj sau secreții nazale (rinita)

• erupții cutanate, urticarie, mâncărime

• căderea părului (de obicei din corp) sau creșterea părului.

Sa demonstrat că Dutasterida/Tamsulosin reduce numărul de spermatozoizi, volumul spermei și 

mișcarea spermei. Prin urmare, fertilitatea masculină poate fi redusă.

Conducerea și utilizarea utilajelor

Capsulele de clorhidrat de Dutasterida/Tamsulosin amețeau pe unii oameni, așa că vă pot afecta 

capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje în siguranță.

Nu conduceți sau operați mașinidacă sunteți afectat în acest fel.

Dutasterid/TamsulosinHydrochloride Capsulele conțin
Capsulele Dutasterid/TamsulosinHydrochloride conțin colorant galben 
apus FCF (E110), care poate provoca reacții alergice.
Capsulele Dutasterid/TamsulosinHydrochloride conțin lecitină din soia. Dacă sunteți 

alergic la arahide sau soia, nu utilizați acest medicament.

Dutasterid/TamsulosinHydrochloride Capsulele conțin mai puțin de 1 mmol 

de sodiu (23 mg) per capsulă, adică practic „fără sodiu”.

Efecte secundare rare(poate afecta până la 1 din 1.000 de persoane)

• umflarea pleoapelor, feței, buzelor, brațelor sau picioarelor (angioedem)

• leşin.

Efecte secundare foarte rare(poate afecta până la 1 din 10.000 de persoane)

• erecție dureroasă persistentă a penisului (priapism)

• reacții grave ale pielii (sindromul Stevens-Johnsons)3 Cum să luați Dutasterid/TamsulosinHydrochloride Capsule
Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul sau 

farmacistul.

Alte efecte secundare

Alte reacții adverse au apărut la un număr mic de bărbați, dar frecvența lor 

exactă nu este cunoscută (frecvența nu poate fi estimată din datele disponibile):

• bătăi anormale sau rapide ale inimii (aritmie sau tahicardie sau fibrilație atrială)

• dificultăți de respirație (dispnee)

• depresie
• durere și umflare a testiculelor
• sângerări nazale

• erupție cutanată severă

• modificări ale vederii (vedere încețoșată sau tulburări de vedere)

• gură uscată

Dacă nu îl luați în mod regulat, monitorizarea nivelurilor dvs. de PSA poate fi afectată. Consultați-vă 

cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Cât de luat
Doza recomandată este o capsulă luată în fiecare zi, la 30 de minute 
după aceeași masă.

Cum să luați
Înghițiți capsulele întregi cu apă.Nu mestecați deschide capsula. 
Contactul cu conținutul capsulelor vă poate provoca dureri în gât sau 
gura.

Dacă luați mai multe capsule de Dutasterid/TamsulosinClorhidrat 

decât ar trebui

Raportarea efectelor secundare

Dacă manifestați orice reacție adversă, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale. 

Aceasta include orice posibilă reacție adversă nemenționată în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile 

adverse direct prin intermediul site-ului YellowCard Scheme:www.mhra.gov.uk/yellowcard sau căutați MHRAYellowCard 

în Google Play sau AppleApp Store. Prin raportarea reacțiilor adverse puteți ajuta la furnizarea de mai multe informații 

despre siguranța acestui medicament.

Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru sfaturi dacă luați prea multe capsule 

de Dutasterid/ TamsulosinHydrochloride.

Dacă uitați să luați Dutasterid/TamsulosinHydrochloride 
Capsule
Nu luați o doză dublă pentru o doză uitată. Doar luați următoarea doză la 
ora obișnuită.

5 Cum se păstrează Dutasteride/TamsulosinHydrochloride Capsule
Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu opriți Dutasteride/TamsulosinHydrochloride 
Capsule fără sfat

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe flacon sau 

blister după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu încetați să luați Dutasterid/TamsulosinHydrochloride Capsule fără a discuta mai 

întâi cu medicul dumneavoastră.
Pentru sticlele HPDE, nu folosiți mai mult de 6 săptămâni pentru ambalaj de 30 de capsule și mai 

mult de 18 săptămâni pentru pachet de 90 de capsule, după prima deschidere.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la utilizarea acestui medicament, adresați-vă medicului 

dumneavoastră sau farmacistului.

Nu depozitați Dutasterid/TamsulosinHydrochloride Capsule la temperaturi peste 30ºC.

Nu aruncați niciun medicament prin apele reziduale sau deșeurile menajere. Întrebați-vă 

farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vă vor 

ajuta la protejarea mediului.
4 Efecte secundare posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca efecte secundare, deși 

nu toată lumea le primește. 6
Reactie alergica

Semnele reacțiilor alergice pot include:

•erupții cutanate(care poate provoca mâncărimi)

•urticarie(ca o erupție de urzică)

•umflarea pleoapelor, feței, buzelor, brațelor sau picioarelor

Contactați imediat medicul dumneavoastrădacă aveți oricare dintre aceste simptome și

nu mai utilizați Dutasterid/TamsulosinHydrochloride Capsule.

Conținutul pachetului și alte informații
Ce conțin capsulele Dutasterid/TamsulosinHydrochloride
• Substanțele active sunt dutasterida și clorhidratul de tamsulosin. Fiecare 

capsulă conține 0,5 mgdutasteridă și 0,4 mg clorhidrat de tamsulosin.

• Celelalte componente (excipienți) sunt:

• învelișul capsulei: hipromeloză, caragenan (E407), clorură de potasiu, dioxid 

de titan (E171), roșu oxid de fier (E172), galben apus FCF (E110).

• În interiorul capsulei: glicerolmonocaprilocaprat și butilhidroxitoluen (E321), 

gelatină, glicerol, dioxid de titan (E171), oxid de fier galben (E172), trigliceride 

(catenă medie), lecitină (poate conține ulei de soia) (E322), acid celulosemicocrilic-

acrilic-acid (E322), copolimer acrilat de etil (1:1) dispersie 30%, copolimer acid 

metacrilic-acrilat de etil (1:1), stearat de magneziu, hidroxid de sodiu, triacetină, 

talc, dioxid de titan (E171).

Amețeli, amețeli și leșin
Dutasterida/Clorhidrat de Tamsulosin Capsulele pot provoca amețeli, amețeli și, în rare 

ocazii, leșin. Aveți grijă când vă deplasați de la o poziție culcat sau șezând la șezând sau în 

picioare, mai ales dacă vă treziți noaptea, până când știți cum vă afectează acest 

medicament. Dacă vă simțiți amețit sau amețit în orice moment în timpul tratamentului,

stați sau întindeți-vă până când simptomele trec.
Cum arată Dutasterid/TamsulosinClorhidrat de capsule și 
conținutul ambalajului

Reacții grave ale pielii Acest medicament este capsule alungite, cu lungimea de aproximativ 24 mm, cu corp 

maro și capac portocaliu.Semnele reacțiilor grave ale pielii pot include:

•răspândire pe scară largă cu vezicule și peeling ale pielii, în special în jurul 

gurii, nasului, ochilor și organelor genitale(sindromul Stevens-Johnson). 

Contactați imediat mediculdacă ai aceste simptome șioprirea Dutasteride/

TamsulosinHydrochloride Capsule.

Sunt disponibile în ambalaje cu 30 de capsule plasate fie în sticle HDPE, fie în 

blistere de aluminiu/aluminiu.

Deținătorul autorizației de introducere pe piață

AccordHealthcare Limited, SageHouse , 319 Pinner Road, NorthHarrow 

Middlesex, HA1 4HF, Regatul Unit
Efecte comune(poate afecta până la 1 din 10 persoane)

• impotenta (nu pot realiza sau menține erecția)*
• scăderea apetitului sexual (libido)*

• dificultate la ejaculare, cum ar fi o scădere a cantității de material seminal eliberat în timpul actului 

sexual*

• mărirea sau sensibilitatea sânilor (ginecomastie)

• ameţeli.
* La un număr mic de persoane, unele dintre aceste evenimente pot continua după ce 

încetați să luați Dutasterid/TamsulosinHydrochloride Capsule.

Producător
SAGMANUFACTURINGS.LU , Crta. NI, Km36 28750 SanAgusttindeGuadalix 

Madrid , Spania

Acest prospect a fost revizuit ultima dată în august 2019.

Dacă doriți un prospect cu text 
mai mare, vă rugăm să contactați 
01271385257.
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