
Dutasteride/TamsulosinHydrochloride 
0,5mg/0,4mg hårda kapslar

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta 

läkemedel eftersom den innehåller viktig information för dig.

• Spara denna bipacksedel. Du kan behöva läsa den igen.

• Om du har ytterligare frågor, fråga din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

• Detta läkemedel har ordinerats endast till dig. Ge det inte på tandarna. Det kan skada 

dem, även om deras tecken på sjukdom är desamma som dina.

• Om du får några biverkningar, tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta 

inkluderar eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

• Det fullständiga namnet på detta läkemedel är Dutasteride/TamsulosinHydrochloride 

0,5 mg/0,4mg hårda kapslar men i denna bipacksedel kommer det att kallas 

Dutasteride/Tamsulosinhydrokloridkapslar.

•Kataraktoperation (molnig lins).. Om du ska opereras för att ta bort en grå 

starr, kan din läkare be dig att sluta ta Dutasteride/

TamsulosinHydrochlorideCapsules ett tag innan din operation. Berätta för din 

ögonspecialist före operationen att du tar Dutasteride/

TamsulosinHydrochlorideCapsules eller tamsulosin (eller tidigare har 

specialisten behövt det). att vidta lämpliga försiktighetsåtgärder för att 

förhindra komplikationer under din operation.

•Kvinnor, barn och ungdomarfår inte hantera läckande Dutasteride/

TamsulosinHydrochlorideCapsules, eftersom den aktiva ingrediensen kan 

absorberas genom huden.Tvätta det drabbade området omedelbartmed 

tvål och vatten om det finns kontakt med huden.

•Använd ett kondom vid samlag. Dutasterid har hittats i sperma från män som 

tar Dutasteride/TamsulosinHydrochloride Capsules. Om din partner är eller kan 

vara gravid, måste du undvika att utsätta henne för din sperma eftersom 

dutasteride kan påverka den normala utvecklingen av amalebaby. Dutasterid 

har visat sig minska antalet spermier, spermavolymen och spermamotiliteten. 

Detta kan minska din fertilitet.

•Dutasteride/TamsulosinHydrochlorideCapsulesaffect blodtest för PSA (prostata-

specifikt antigen), som ibland används för att upptäcka prostatacancer. Din läkare bör vara 

medveten om denna effekt och kan fortfarande använda testet för att upptäcka 

prostatacancer. Om du genomgår ett blodprov för PSA, berätta för din läkare att du tar 

Dutasteride/TamsulosinHydrochloride Capsules.Män som tar Dutasteride/Tamsulosin 

Hydrochloride Capsules bör få sin PSA-testade regelbundet.

• I en klinisk studie av män med ökad risk för prostatacancer hade män 
som tog Dutasteride enallvarlig form av prostatacancer oftare
Effekten av Dutasteride på denna allvarliga form av prostatacancer är 
inte klarlagd.

•Dutasterid/Tamsulosin Hydrochloride Capsules kan orsaka bröstförstoring 

och ömhet. Om detta blir besvärligt, eller om du märker det bröstklumpareller

nippelurladdningdu bör tala med din läkare om dessa förändringar eftersom 

dessa kan vara tecken på ett allvarligt tillstånd, såsom bröstcancer.
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1 Vad Dutasteride/Tamsulosin Hydrochloride Capsules är 
och vad de används för
Dutasteride/Tamsulosin Hydrochloride Kapslar används för att behandla män med 

en förstorad prostata(benign prostatichyperplasi) - en icke-cancerös tillväxt av 

prostatakörteln, orsakad av att producera för mycket av ett hormon som kallas 

dihydrotestosteron.
Kontakta din läkare eller apotekspersonalom du har några frågor om att ta 

Dutasteride/TamsulosinHydrochloride Capsules.Dutasterid/TamsulosinHydrochloride Kapslar är en kombination av två olika 

läkemedel som kallas dutasterid och tamsulosin.

Dutasteride tillhör en grupp läkemedel som kallas5-alfa-

reduktashämmareoch tamsulosin tillhör en grupp läkemedel som kallas

alfablockerare.

Andra läkemedel och dutasterid/
tamsulosinhydrokloridkapslar
Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit 
andra läkemedel.

När prostatan växer, kan det leda till turinära problem, såsom svårigheter att passera urin 

och ett behov av att gå på toaletten ofta. Det kan också göra att urinflödet blir långsammare 

och mindre kraftfullt. Om det lämnas obehandlat finns det en risk att ditt urinflöde blockeras 

helt (akut urinretentionDetta kräver omedelbar medicinsk behandling. Ibland är operation 

nödvändigt för att ta bort eller minska storleken på prostatakörteln.

Ta inte Dutasteride/TamsulosinHydrochloride Capsules tillsammans med dessa 

läkemedel:

•andra alfablockerare(för förstorad prostata eller högt blodtryck)

Dutasteride/TamsulosinHydrochloride Capsules rekommenderas inte med 

dessa läkemedel:

•ketokonazol(används för att behandla svampinfektioner)

Vissa läkemedel kan reagera med Dutasteride/Tamsulosin Hydrochloride Capsules 

och kan göra det mer troligt att du får biverkningar. Dessa läkemedel inkluderar:

•PDE5-hämmare(används för att uppnå eller bibehålla erektion) såsom 

vardenafil, sildenafilcitrat och tadalafil

•verapamil ordiltiazem(för högt blodtryck)
•ritonaviror indinavir (för HIV)

•itrakonazol eller ketakonazol(för svampinfektioner)

•nefazodon(ett antidepressivt läkemedel)

•cimetidin(för magsår)
•warfarin(för blodpropp)
•erytromycin(ett antibiotikum som används för att behandla infektioner)

•paroxetin(ett antidepressivt läkemedel)

•terbinafin(används för att behandla svampinfektioner)

•diklofenak(används för att behandla smärta och inflammation)

Dutasterid sänker produktionen av ett hormon som kallas dihydrotestosteron, vilket 

hjälper till att krympa prostatan och lindra symtomen. Detta kommer att minska risken 

för akut urinretention och behovet av operation. Tamsulosin verkar genom att slappna 

av musklerna i prostatakörteln, vilket gör det lättare att kissa och snabbt förbättra dina 

symtom .

2 Vad du behöver veta innan du tar Dutasteride/
Tamsulosin Hydrochloride Capsules
Ta inte Dutasteride/TamsulosinHydrochloride Capsules
• om du är enkvinna(därför attdetta läkemedel är endast formen)

• om du är enbarn eller ungdom under 18 år
• om du ärallergisk todutasterid, Övrig5-alfa-reduktashämmare, tamsulosin,

soja,jordnöteller något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i 

avsnitt 6)

• om du harlågt blodtryckvilket gör att du känner dig yr, yr eller 
svimmar (ortostatisk hypotension)

• om du har enallvarlig leversjukdom.

Om du tror att något av dessa gäller dig,ta intedetta läkemedel tills du har 

kontrollerat med din läkare.

Berätta för din läkareom du tar något av dessa läkemedel.

Dutasteride/TamsulosinHydrochloride Kapslar med mat och dryck

Varningar och försiktighetsåtgärder Dutasteride/TamsulosinHydrochloride Capsules ska tas 30 minuter efter 
samma måltid varje dag.Tala med din läkare innan du tar Dutasteride/TamsulosinHydrochloride 

Capsules:

• I vissa kliniska studier upplevde fler patienter som tog dutasterid och ett annat läkemedel 

som kallas alfablockerare, som tamsulosin, hjärtsvikt än patienter som endast tog 

dustasterid eller enbart en alfablockerare. Hjärtsvikt betyder att ditt hjärta inte pumpar 

blod så bra som det borde.

•Se till att din läkare känner till leverproblem. Om du har haft någon sjukdom 

som påverkar din lever, kan du behöva några ytterligare kontroller medan du 

tar Dutasteride/TamsulosinHydrochloride Capsules.

•Se till att din läkare vet om du har allvarliga problem med din 
njure.

Graviditet, amning och fertilitet
Dutasteride/TamsulosinHydrochloride Capsulesfår inte tas av kvinnor.

Kvinnor som är gravida (eller kanske) får inte hantera läckande 
kapslar.
Dutasterid absorberas genom huden och kan påverka den normala utvecklingen av 

amalebaby. Detta är en särskild risk under de första 16 veckorna av graviditeten.

Kontakta din läkareför råd om en gravid kvinna har kommit i kontakt med 

Dutasteride/TamsulosinHydrochloride Capsules.
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Använd ett kondom vid samlag. Dutasterid har hittats i sperma från män som 

tar Dutasterid/Tamsulosin. Om din partner är eller kan vara gravid, måste du 

undvika att utsätta henne för din sperma.

Mindre vanliga biverkningar (kan påverka upp till 1 av 100 personer)

• hjärtsvikt (hjärtat blir mindre effektivt för att pumpa runt blodet i 
kroppen. Du kan ha symtom som andnöd, extrem trötthet och 
svullnad i vrister och ben)

• lågt blodtryck vid stående
• snabb hjärtslag (hjärtklappning)

• förstoppning, diarré, kräkningar, illamående (illamående)

• svaghet eller förlust av styrka

• huvudvärk

• kliande, blockerad eller rinnande näsa (rinit)

• hudutslag, nässelfeber, klåda

• håravfall (vanligtvis från kroppen) eller hårväxt.

Dutasterid/Tamsulosin har visat sig minska antalet spermier, spermavolymen och 

spermarörelsen. Därför kan manlig fertilitet minska.

köra och använda maskiner
Dutasteride/TamsulosinHydrochlorideCapsules gör en del människor yr, så det kan 

påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner på ett säkert sätt.

Kör inte eller använd maskinerom du påverkas på detta sätt.

Dutasteride/TamsulosinHydrochloride Kapslar innehåller
Dutasteride/TamsulosinHydrochloride Capsules innehåller färgämnet sunset 

yellowFCF (E110) som kan orsaka allergiska reaktioner.

Dutasteride/TamsulosinHydrochloride Capsules innehåller lecitin från soja. Om du 

är allergisk mot topeanöt eller soja, använd inte detta läkemedel.

Dutasteride/TamsulosinHydrochloride Capsules innehåller mindre än 1 

mmol natrium (23 mg) per kapsel, det vill säga i princip "natriumfritt".

Sällsynta biverkningar(kan påverka upp till 1 av 1 000 personer)

• svullnad av ögonlock, ansikte, läppar, armar eller ben (angioödem)

• svimning.

Mycket sällsynta biverkningar(kan påverka upp till 1 av 10 000 personer)

• ihållande smärtsam erektion av penis (priapism)

• allvarliga hudreaktioner (Stevens-Johnsons syndrom)3 Hur du tar Dutasteride/Tamsulosin Hydrochloride Capsules
Ta alltid detta läkemedel precis som din läkare eller apotekspersonal har 

sagt till dig.

Andra biverkningar

Andra biverkningar har förekommit hos ett litet antal män, men deras exakta 

frekvens är inte känd (frekvensen kan inte uppskattas utifrån tillgängliga data):

• onormal eller snabb hjärtslag (arytmi eller takykardi eller förmaksflimmer)

• andnöd (dyspné)
• depression

• smärta och svullnad i testiklarna

• näsblod
• allvarliga hudutslag

• förändringar i synen (suddig syn eller synnedsättning)

• torr mun

Om du inte tar det regelbundet kan övervakningen av dina PSA-nivåer påverkas. Kontakta 

din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Hur mycket man ska ta

Den rekommenderade dosen är en kapsel som tas en dag, 30 minuter efter 

samma måltid varje dag.

Hur man tar
Svälj kapslarna hela med vatten.Tugga inte bryta upp kapseln. 
Kontakt med innehållet i kapslarna kan göra att du får ont i munnen 
eller halsen.

Om du tar mer Dutasteride/Tamsulosin Hydrochloride 
Capsules än du borde

Rapportering av biverkningar

Om du får några biverkningar, tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta 

inkluderar alla möjliga biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera 

biverkningar direkt via YellowCard Scheme:s webbplats:www.mhra.gov.uk/yellowcard eller sök efter 

MHRAYellowCard i Google Play eller AppleApp Store. Genom att rapportera biverkningar kan du hjälpa 

till att ge mer information om detta läkemedels säkerhet.

Kontakta din läkare eller apotekspersonal för råd om du tar för många Dutasteride/

TamsulosinHydrochloride Capsules.

Om du har glömt att ta Dutasteride/TamsulosinHydrochloride 

Capsules

Ta inte dubbel dos för att kompensera för en glömd dos. Ta bara din nästa dos 

vid den vanliga tiden.

5 Hur man lagrar dutasterid/tamsulosinhydrokloridkapslar
Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Sluta inte Dutasteride/TamsulosinHydrochloride Capsules 
utan råd

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet som anges på kartongen 

eller blistern efter EXP. Utgångsdatumet avser den sista dagen i den månaden.

Sluta inte ta Dutasteride/TamsulosinHydrochloride Capsules utan att först 

prata med din läkare.
För HPDE-flaskor, använd inte längre än 6 veckor för 30 kapslar förpackningsstorlek och 

längre än 18 veckor för 90 kapslar förpackningar, efter första öppnandet.

Om du har ytterligare frågor om användningen av detta läkemedel, fråga din läkare eller 

apotekspersonal.
Förvara inte Dutasteride/TamsulosinHydrochloride Kapslar över 30ºC.

Släng inte några läkemedel via avloppsvatten eller hushållsavfall. Fråga din 

apotekspersonal hur du slänger mediciner du inte längre använder. Dessa 

åtgärder hjälper till att skydda miljön.
4 Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, 

även om alla inte får dem. 6
Allergisk reaktion

Tecken på allergiska reaktioner kan inkludera:

•hudutslag(som kan klia)
•nässelfeber(som ett nässelutslag)

•svullnad av ögonlock, ansikte, läppar, arm- eller armben

Kontakta din läkare omedelbartom du får något av dessa symtom, ochsluta 

använda Dutasteride/TamsulosinHydrochloride Capsules.

Innehållet i förpackningen och annan information

Vad Dutasteride/TamsulosinHydrochloride Capsules innehåller
• De aktiva substanserna är dutasterid och tamsulosinhydroklorid. Varje 

kapsel innehåller 0,5 mg dutasterid och 0,4 mg tamsulosinhydroklorid.

• Övriga innehållsämnen (hjälpämnen) är:

• hårt kapselskal: hypromellos, karragenan (E407), kaliumklorid, 
titandioxid (E171), järnoxidrött (E172), sunset yellowFCF (E110).

• Inuti den hårda kapseln: glycerolmonokaprylokaprat och butylhydroxitoluen 

(E321), gelatin, glycerol, titandioxid (E171), gul järnoxid (E172), triglycerider 

(medelkedjig), lecitin (kan innehålla sojaolja) (E322), syra-mikrokristallin cellulosa, 

metakrylsyra etylakrylatsampolymer (1:1) dispersion 30%, metakrylsyra-

etylakrylatsampolymer (1:1), magnesiumstearat, natriumhydroxid, triacetin, talk, 

titandioxid (E171).

Yrsel, yrsel och svimning
Dutasterid/TamsulosinHydrochloride Capsules kan orsaka yrsel, yrsel och i 

sällsynta fall svimning. Var försiktig när du går från liggande eller sittande till 

sittande eller stående, särskilt om du vaknar på natten, tills du vet hur detta 

läkemedel påverkar dig. Om du känner dig yr eller yr när som helst under 

behandlingen,sitta eller ligga ner tills symtomen går över.
Hur Dutasteride/Tamsulosin Hydrochloride Capsules ser ut och 
förpackningens innehåll

Allvarliga hudreaktioner Detta läkemedel är avlånga, cirka 24 mm långa, hårda kapslar med en brun 

kropp och ett orange lock.Tecken på allvarliga hudreaktioner kan vara:

•utbredd med blåsor och peelingshud, särskilt runt munnen, näsan, ögonen 

och könsorganen(Stevens-Johnsons syndrom). Kontakta omedelbart läkare

om du får dessa symtom ochsluta använda Dutasteride/

TamsulosinHydrochloride Capsules.

De finns tillgängliga i förpackningar med 30 kapslar placerade antingen i HDPE-flaskor eller 

aluminium/aluminiumblister.

Marknadsföringsauktorisationsinnehavare

AccordHealthcare Limited, SageHouse, 319 Pinner Road, NorthHarrow 

Middlesex, HA1 4HF, Storbritannien
Vanliga biverkningar(kan påverka upp till 1 av 10 personer)

• impotens (kan inte uppnå eller bibehålla en erektion)*
• minskad sexlust (libido)*
• svårigheter med utlösning, såsom en minskning av mängden sperma som frigörs under 

sex*

• bröstförstoring eller ömhet (gynekomasti)
• yrsel.
* Hos ett litet antal personer kan vissa av dessa händelser fortsätta efter att du 

slutat ta Dutasteride/TamsulosinHydrochloride Capsules.

Tillverkare
SAGMANUFACTURINGS.LU , Crta. NI, Km36 28750 SanAgustindeGuadalix 

Madrid, Spanien

Den här broschyren reviderades senast i augusti 2019.

Om du vill ha en broschyr med 
större text, vänligen kontakta 
01271385257.
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