
ألنها 

لك.بالنسبة مهمة معلومات على تحتوي

أخرى.مرة لقراءتها تحتاج فقد النشرة ، بهذه احتفظ  •

الممرضة.أو الصيدلي أو طبيبك اسأل أخرى ، أسئلة أي لديك كان إذا  •

يضرهم ، قد لألخرين. تنقلها ال فقط. لك الدواء هذا وصف تم  •

أعراضك.نفس هي مرضهم عالمات كانت لو حتى

في بما الممرضة ، أو الصيدلي أو طبيبك إلى تحدث جانبية ، آثار أي عليك ظهرت إذا  •

4.القسم انظر النشرة. هذه في مذكورة غير محتملة جانبية آثار أي ذلك

mgHardCapsules0.4/  mg 0.5هو الدواء لهذا الكامل االسم  •

TamsulosinHydrochloride/  Dutasteride  سوف النشرة هذه ضمن ولكن

.TamsulosinHydrochlorideCapsules/  Dutasterideباسم إليها يشار

إعتام إلزالة جراحية لعملية ستخضع كنت إذا . )غائمةعدسة (الساد جراحة•

  /دوتاستيريدكبسوالت تناول عن التوقف طبيبك منك يطلب فقد العين ، عدسة

العيون أخصائي أخبر العملية ، قبل قصيرة لفترة هيدروكلوريد تامسولوسين

أو كبسوالت هيدروكلوريد تامسولوسين   /دوتاستيريدتتناول أنك العملية قبل

االحتياطات التخاذ . )سابقأخصائي قبل من ستحتاجه أو (تامسولوسين

بك.الخاصة العملية أثناء مضاعفات حدوث منع في للمساعدة المناسبة

  /دوتاستيريدتسرب مع تتعامل أال يجب والمراهقينواألطفال النساء•

امتصاصها يمكن الفعالة المادة ألن كبسوالت ، هيدروكلوريد تامسولوسين

إذا والماء بالصابون الفورعلى المصابة المنطقة اغسل الجلد.خالل من

الجلد.مع تالمس أي هناك كان

السائل في دوتاستيريد على العثور تم . الجماعأثناء الذكري الواقي االستعماالت:•

إذا كبسوالت. هيدروكلوريد تامسولوسين   /تيفعدوتاستيريد يتناولون الذين للرجال المنوي

ألن المنوي للسائل تعريضه تجنب فعليك حامال ً، يكون قد أو حامال ًشريكك كان

dutasteridemay  تيفع دوتاستيريد أن ثبت لقد لألماليبيبي. الطبيعي التطور على يؤثر قد

هذا المنوية. الحيوانات وحركة المنوي السائل حجم المنوية ، الحيوانات عدد من يقلل

خصوبتك.من يقلل أن يمكن

  /دوتاستيريدكبسوالت تتناول أنك طبيبك  .أخبر تامسولوسين  /دوتاستيريد•

سرطان عن للكشف أحياناً يستخدم والذي  PSAهيدروكلوريد ، تامسولوسين

استخدام بإمكانه يزال وال التأثير ، بهذا دراية على طبيبك يكون أن يجب البروستاتا ،

 ، )أجلمن دم لفحص ستخضع كنت إذا البروستاتا. سرطان عن للكشف االختبار
  /دوتاستيريديتناولون الذين الرجال ( PSAالنوعيالبروستاتا مستضد

الخاص  PSالختبار يخضعوا أن يجب الكبسوالت هيدروكلوريد تامسولوسين

.منتظمبشكل بهم

الرجال أن تبين البروستاتا ، بسرطان لإلصابة متزايد لخطر معرضين رجال على إكلينيكية دراسة في  •

من األحيانمن كثير في أكثر البروستاتا من خطير شكل ألديهم تيفع دوتاستيريد يتناولون الذين

غير البروستاتا سرطان من الخطير الشكل هذا على تيفع دوتاستيريد تأثير تيفع دوتاستيريد يتناول ال

واضح.

تضخم يسبب قد كبسوالت هيدروكلوريد تامسولوسين   /دوتاستيريد•

أوالثديكتل  ذلكالحظت إذا أو مزعجاً ، هذا أصبح إذا . والحنانالثدي

قد ألنها التغييرات هذه حول طبيبك مع التحدث عليك يجب الحلمةالتفريغ

الثدي.سرطان مثل خطيرة ، حالة على عالمات تكون

النشرةهذه في هو ما

وما الكبسوالت هيدروكلوريد تامسولوسين   /دوتاستيريدما1

استعمالهادواعي هي

  /دوتاستيريدتناول قبل معرفته يجب الذي ما

كبسوالتهيدروكلوريد تامسولوسين

كبسوالت هيدروكلوريد تامسولوسين   /تيفعدوتاستيريد تناول يتم كيف

جانبيةتأثيرات محتملة

محتويات كبسوالت هيدروكلوريد تامسولوسين   /دوتاستيريد

Howtostoreأخرى ومعلومات العبوة
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5
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وما الكبسوالت هيدروكلوريد تامسولوسين   /دوتاستيريدما1

استعمالهادواعي هي
في تستخدم كبسوالت هيدروكلوريد تامسولوسين   /دوتاستيريد

غير نمو -  )الحميدالبروستاتا تضخم (متضخمةبروستاتا مع العالج

ثنائي يسمى هرمون من كبيرة كمية إنتاج عن ناتج البروستاتا لغدة سرطاني

هيدروتستوستيرون.
تناول بخصوص أسئلة أي لديك كان إذا الصيدليبطبيبك اتصل

هيدروكلوريد.تامسولوسين   /دوتاستيريدكبسوالت من مزيج عن عبارة الكبسوالت هيدروكلوريد تامسولوسين   /دوتاستيريد

وتامسولوسين.دوتاستيريد يسمى مختلفين دواءين

و ألفا5-اختزال مثبطات تسمىأدوية مجموعة إلى دوتاستيريد ينتمي

tamsulosin  تسمىاألدوية من مجموعة إلى ينتميalphablockers.

هيدروكلوريد تامسولوسين   /أوثيرميديسينساندوتاستيريد

كبسوالت

مؤخراً تناولت أو تتناول ، كنت إذا الصيدلي أو طبيبك أخبر

أخرى.أدوية أي

مرور صعوبة مثل سياحية ، مشاكل إلى يؤدي أن يمكن البروستاتا ، نمو مع

أيضاً يتسبب أن يمكن متكرر. بشكل المرحاض إلى الذهاب إلى والحاجة البول

يتمثل خطر فهناك عالج ، دون ترُكت إذا قوة. وأقل أبطأ البول تدفق جعل في

طبية معالجة يتطلب وهذا  )الحادالبول احتباس (تماماً البول تدفق انسداد في

غدة حجم تصغير أو إلزالة ضرورية الجراحة تكون األحيان بعض في فورية.

البروستات.

مع هيدروكلوريد تامسولوسين   /دوتاستيريديكبسوالت تتناول ال

األدوية:هذه

)الدمضغط ارتفاع أو البروستاتا لتضخم (alphablockersأخرى•

مع الكبسوالت باستخدام ينصح ال هيدروكلوريد تامسولوسين   /دوتاستيريد

األدوية:هذه

)الفطريةااللتهابات لعالج يستخدم (الكيتوكونازول•
  /دوتاستيريدكبسوالت مع السامة األدوية تتفاعل أن يمكن

جانبية.آثار حدوث احتمالية من تزيد وقد هيدروكلوريد تامسولوسين

مثل  )عليهالحفاظ أو االنتصاب تحقيق في للمساعدة تستخدم (PDE5مثبطات•

وتاداالفيلالسيلدينافيل وسيترات فاردينافيل

)العاليللضغط (أوديلتيازيمفيراباميل•
)البشريةالمناعة نقص لفيروس (إندينافير ريتونافيرور•

)الفطريةااللتهابات لعِالج (كيتاكونازولأو إيتراكونازول•
)لالكتئابمضاد (نيفازودون•
)المعدةلسرطان (سيميتيدين•
)الدملتخثر (الوارفارين•
)االلتهاباتلعالج يستخدم حيوي مضاد (االريثروميسين•
)لالكتئابمضاد (باروكستين•
)الفطريةااللتهابات لعالج يستخدم (تيربينافين•
)وااللتهاباتاآلالم لعالج يستخدم (ديكلوفيناك•

مما هيدروتستوستيرون ، ثنائي يسمى هرمون إنتاج من دوتاستيريد يقلل

خطر من سيقلل وهذا األعراض ، وتخفيف البروستاتا تقليص على يساعد

عن تامسولوسين عقار ويعمل الجراحة ، إلى والحاجة الحاد البول احتباس

التبول في أسهل يجعله مما البروستاتا ، غدة في العضالت إرخاء طريق

بسرعة. .األعراض وتحسين

  /دوتاستيريدتناول قبل معرفته يجب الذي ما2

كبسوالتهيدروكلوريد تامسولوسين
كبسوالتهيدروكلوريد تامسولوسين   /دوتاستيريدتأخذ ال

)فقطالشكل هو الدواء هذا الن(النساءأكنت إذا  •
عاما18ً من أقل مراهق أو طفل أكنت إذا  •
فول وتامسولوسين وألفا5-اختزال مثبطات آخر، التحسسيتوداستيريد كنتإذا  •

القسم في المدرجة (الدواء لهذا األخرى المكونات من أي إلى أو السودانيالفول والصويا

6(
اإلغماء أو الدوخة أو بالدوار تشعر يجعلك مما منخفضدم ضغط تمتلككنت اذا  •

)االنتصابىالدم ضغط هبوط (
.الحادةالكبد أمراض لديككان اذا  •

يتم حتى الدواء هذا تأخذال عليك ،ينطبق هذه من أياً أن تعتقد كنت إذا

طبيبك.مع فحصك

األدوية.هذه من أيا تتناول كنت إذا طبيبكأخبر

الطعام مع كبسوالت هيدروكلوريد تامسولوسين   /دوتاستيريد

والشراب

30 الكبسوالت تؤخذ أن يجب هيدروكلوريد تامسولوسين   /دوتاستيريدواإلحتياطاتالمحاذير

يوم.كل العينة نفس بعد دقيقة
تامسولوسين   /تيفعاندوتاستيريد كبسوالت تناول قبل طبيبك إلى تحدث

هيدروكلوريد:

دوتاستيريد يتناولون الذين المرضى يعاني السريرية ، الدراسات بعض في  •

من القلب قصور من تامسولوسين ، مثل ألفا ، حاصرات يسمى آخر ودواء

القلب فشل فقط. ألفا حاصرات أو فقط دوتاستيريد يتناولون الذين المرضى

ينبغي.كما الدم يضخ ال قلبك أن يعني

أي من تعاني كنت إذا . الكبدبمشاكل دراية على طبيبك أن من تأكد•

أثناء اإلضافية الفحوصات بعض إلى تحتاج فقد الكبد ، على يؤثر مرض

هيدروكلوريد.تامسولوسين   /دوتاستيريدكبسوالت تناولك

في مشاكل من تعاني كنت إذا ما يعرف طبيبك أن من تأكد•

الكلى.

والخصوبةوالرضاعة الحمل
.النساءقبل من تؤخذ أن يجب ال كبسوالتهيدروكلوريد تامسولوسين   /دوتاستيريد

الكبسوالت مع التعامل عدم  )ربماأو (الحوامل النساء على يجب

.المتسربة

الطبيعي التطور على يؤثر أن ويمكن الجلد طريق عن دوتاستيريد يمتص

الحمل.من األولى عشر الستة األسابيع في خاص خطر وهو لألماليبيبي ،

الحامل المرأة المست إذا المشورة على للحصول بطبيبكاتصل

هيدروكلوريد.تامسولوسين   /دوتاستيريدكبسوالت

 التاليالعمود أعلى تابع

BBBA5891
الصفحةعلى تابع

دوتاستيريد / تامسولوسين هيدروكلوريد 0.5 

مجم / 0.4 مجم كبسوالت صلبة
اقرأكل هذه النشرة بعناية قبل البدء في تناول هذا الدواء 

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

Source : Medicines Org UK

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


السائل في دوتاستيريد على العثور تم . الجماعأثناء الذكري الواقي االستعماالت:

أو حامل شريكتك كانت إذا تامسولوسين.   /دوتاستيريديتناولون الذين للرجال المنوي

المنوي.للسائل تعريضها تجنب فعليك حامال ً، تكون ربما

)شخص100 كل من 1 حتى لدى تظهر قد (معروفة غير تأثيرات
وقد الجسم. حول الدم ضخ في كفاءة أقل القلب يصبح (القلب قصور  •

في والتورم الشديد ، والتعب التنفس ، ضيق مثل أعراض عليك تظهر

)والساقينالكاحلين
الوقوفعند الدم ضغط انخفاض  •

)الخفقان(القلب ضربات تسارع  •
)الغثيان(بالغثيان الشعور القيء ، اإلسهال ، اإلمساك ،  •
القوةفقدان أو ضعف  •

الراسصداع  •

)األنفالتهاب (األنف وسيالن انسداد حكة ،  •

حكةخاليا ، جلدي ، طفح  •

الشعر.نمو أو  )الجسممن عادة (الشعر تساقط  •

السائل حجم المنوية ، الحيوانات عدد من يقلل تامسولوسين   /دوتاستيريدأن ثبت لقد

الذكور.خصوبة تقليل يمكن لذلك المنوية ، الحيوانات وحركة المنوي

اآلالتواستخدام القيادة
بالدوار ، يصابون الناس بعض تجعل الكبسوالت هيدروكلوريد تامسولوسين   /دوتاستيريد

بأمان.التشغيل آلة أو القيادة على قدرتك على يؤثر قد لذلك

الطريقة.بهذه مصاباً كنت إذا اآلليالتشغيل أو القيادة عدم

هيدروكلوريدتامسولوسين   /دوتاستيريدكبسوالت تحتوي

تلوين عامل على الكبسوالت تحتوي هيدروكلوريد تامسولوسين   /دوتاستيريد

تحسسية.تفاعالت يسبب قد الذي  )(E110الشمس غروب أصفر

حساسية من تعاني كنت إذا فرومسويا. ليسيثين على الكبسوالت تحتوي هيدروكلوريد: تامسولوسين   /دوتاستيريد

الدوائي.المنتج هذا تستخدم فال الصويا ، فول أو السوداني الفول من

مليمول 1 من أقل على الكبسوالت تحتوي هيدروكلوريد تامسولوسين   /دوتاستيريد

أساسي.بشكل الصوديوم من خالية أنها أي كبسولة ، لكل  )ملغ23 (صوديوم

)شخص1000 كل من 1 حتى لدى تظهر قد (نادرةتأثيرات
)وعائيةوذمة (الساقين أو والذراعين والشفتين والوجه الجفون تورم  •
اإلغماء. •

)شخص10000 كل من 1 حتى لدى تظهر قد (جدانادرة جانبية تأثيرات

)قساح(للقضيب المستمر المؤلم االنتصاب  •
)جونسونستيفنز متالزمة (خطيرة جلدية فعل ردود  •

كبسوالتهيدروكلوريد تامسولوسين   /تيفعدوتاستيريد تناول يتم كيف3

الطبيب به أخبرك ما حسب بالضبط الدواء هذا تناول دائما

.الصيدلي

أخرىجانبية آثار

معدل لكن الرجال ، من قليل عدد في أخرى جانبية آثار حدثت

:)المتاحةالبيانات من التكرار تقدير يمكن ال (معروف غير تكرارها

)األذينيالرجفان أو القلب دقات انتظام عدم أو القلب ضربات انتظام عدم (تسارعها أو القلب ضربات انتظام عدم  •

)التنفسفي ضيق (التنفس في ضيق  •

كآبة •

الخصيتينفي وتورم ألم  •

األنففي نزيف  •

شديدجلدي طفح  •

)البصرضعف أو الرؤية وضوح عدم (الرؤية في تغييرات  •
جاففم  •

لديك.  PSAمستويات مراقبة تتأثر فقد بانتظام ، ذلك تفعل لم إذا

متأكداً.تكن لم إذا الصيدلي أو طبيبك استشر

تأخذكم
تناول بعد دقيقة 30 يوم ، كل تؤخذ كبسولة هي بها الموصى الجرعة

يوم.كل صغيرة وجبة

اتخاذكيفية

قد الكبسولة. بفتح قم بالمضغ ، تقم ال بالماء.الكبسوالت ابتالع

أو الفم في التهاب حدوث إلى الكبسوالت محتويات مالمسة يؤدي

الحلق.

هيدروكلوريد تامسولوسين   /تيفعدوتاستيريد من المزيد تتناول كنت إذا

أكثركبسوالت

الجانبيةاآلثار عن اإلبالغ

آثار أي يشمل وهذا الممرضة ، أو الصيدلي أو طبيبك إلى فتحدث جانبية ، آثار أي واجهت إذا

عبر مباشرة الجانبية اآلثار عن اإلبالغ أيضاً يمكنك النشرة. هذه في مدرجة غير محتملة جانبية

عن ابحث أو yellowcard/www.mhra.gov.ukالصفراء:البطاقة مخطط موقع

MHRAYellowCard  فيPlay Google  أوStore AppleApp . الجانبية ، اآلثار عن باإلبالغ

الدواء.هذا سالمة حول المعلومات من المزيد تقديم في المساعدة يمكنك

  /دوتاستيريدتوماني تتناول كنت إذا المشورة على للحصول الصيدلي أو بطبيبك اتصل

كبسوالت.هيدروكلوريد تامسولوسين

تامسولوسين   /دوتاستيريدكبسوالت تناول نسيت إذا

هيدروكلوريد

في التالية جرعتك خذ فقط منسية. جرعة لتتناول مضاعفة جرعة تأخذ ال

المعتاد.الوقت

Howtostoreكبسوالت هيدروكلوريد تامسولوسين   /دوتاستيريد5
األطفال.أيدي ومتناول أنظار عن بعيداً الدواء هذا احفظ

كبسوالت هيدروكلوريد تامسولوسين   /دوتاستيريدتوقف دونات

نصيحةبدون

أو الكرتون عبوة على المذكور الصالحية انتهاء تاريخ بعد الدواء هذا تستخدم ال

الشهر.ذلك من األخير اليوم إلى الصالحية انتهاء تاريخ يشير  ، EXPبعد اللويحة

دون هيدروكلوريد تامسولوسين   /دوتاستيريدكبسوالت تناول عن تتوقف ال

أوال.ًطبيبك إلى التحدث

كبسولة 30 لحجم أسابيع 6 من أكثر تستخدم ال  ، HPDEلزجاجات بالنسبة

مرة.ألول الفتح بعد كبسولة ، 90 لحجم أسبوعاً 18 من وأطول

أو طبيبك اسأل الدواء ، هذا استخدام حول أخرى أسئلة أي لديك كان إذا

الصيدلي.

مئوية.درجة 30 فوق كبسوالت هيدروكلوريد تامسولوسين   /دوتاستيريددونات متجر

اسأل المنزلية. النفايات أو العادمة المياه طريق عن أدوية أي برمي تقم ال

فاإلجراءات تستعملها ، تعد لم التي األدوية من التخلص كيفية عن الصيدلي

البيئة.حماية في ستساعد المخية

المحتملةالجانبية اآلثار4

من الرغم على جانبية ، تأثيرات يسبب الدواء هذا المتشابهة ، األدوية

6.بهاالجميع إصابة عدم
تحسسيفعل رد

يلي:ما الحساسية عالمات تشمل أن يمكن

)الحكةتسبب أن يمكن والتي (الجلديالطفح•

)القراصنبات جلدي طفح مثل (قشعريرة•

والساقينوالذراعين والشفتين والوجه الجفون في تورم•

عن التوقف واألعراض ، هذه من أياً الحظت إذا الفورعلى بطبيبك اتصل

هيدروكلوريد.تامسولوسين   /دوتاستيريدكبسوالت استخدام

أخرىومعلومات العبوة محتويات
كبسوالتعلى تحتوي هيدروكلوريد تامسولوسين   /دوتاستيريدما

كل تحتوي هيدروكلوريد. وتامسولوسين دوتاستيريد هي الفعالة المواد  •

هيدروكلوريد.تامسولوسين ملغ 0.4 و دوتاستيريد ملغ 0.5 على كبسولة

هي: )السواغات(األخرى المكونات  •

ثاني البوتاسيوم ، كلوريد  ، )(E407كاراجينان بروبيل ، هيدروكسي الصلبة: الكبسولة غالف  •

.)(E110الشمس غروب أصفر  ، )(E172األحمر الحديد أكسيد  ، )(E171التيتانيوم أكسيد

 ، )(E321تولين هيدروكسي وبوتيل مونوكابريلوكابرات جلسرول الصلبة: الكبسولة داخل  •

ثالثي  ، )(E172األصفر الحديد أكسيد  ، )(E171التيتانيوم أكسيد ثاني جلسرين ، جيالتين ،

حمض  ، )(E322 )الصويازيت على يحتوي قد (ليسيثين  ، )متوسطةسلسلة (الجليسريد

- أسيد ميثاكريليك بوليمر 30٪ ، مشتت  )11: (كوبوليمر أكريليت إيثيل السليلوسيكريليك

تراي الصوديوم ، هيدروكسيد المغنيسيوم ، ستيرات  ، )11: (مشترك أكريالت إيثيل

.)(E171التيتانيوم أكسيد ثاني التلك ، أسيتين ،

وإغماءوخفة دوار
دواراً الكبسوالت تسبب أن يمكن هيدروكلوريد تامسولوسين   /دوتاستيريد

أو االستلقاء وضع من تنتقل أن عليك لذلك نادرة ، حاالت في وإغماءاً ودواراً

تعرف حتى الليل ، في استيقظت إذا خاصة الوقوف ، أو الجلوس إلى الجلوس

العالج ،أثناء وقت أي في دوار أو بدوار شعرت إذا عليك. الدواء هذا يؤثر كيف

.األعراضزوال حتى الكذب أو الجلوس
شبيهة تبدو الكبسوالت هيدروكلوريد تامسولوسين   /دوتاستيريدماذا

العبوةبمحتويات

بني بجسم ملم ، 24 حوالي طويلة ، صلبة كبسوالت عن عبارة الدواء هذاالخطيرةالجلد فعل ردود

أنورانج.وغطاء يلي:ما الخطيرة الجلدية الفعل ردود عالمات تشمل أن يمكن

واألنف الفم حول وخاصة الجلد ، وتقشير قوائم مع قشعريرة انتشار•

على بالطبيب اتصل  .)جونسونستيفنز متالزمة (التناسليةواألعضاء والعينين

كبسوالت استخدام عن التوقف واألعراض هذه لديك ظهرت إذا الفور

هيدروكلوريد.تامسولوسين   /دوتاستيريد

أو  HDPEزجاجات في إما موضوعة كبسولة 30 من عبوات في متوفرة وهي

األلومنيوم.  /األلمنيومقوارير

التسويقترخيص صاحب
UnitedKingdom، HF 4HA1، Middlesex NorthHarrow، Road Pinner ، 319

SageHouse، Limited AccordHealthcare
)أشخاص10 كل من 1 حتى لدى تظهر قد (الجانبيةالتأثيرات

* )الكاملةالحماية تحقيق على قادر غير (جنسى ضعف  •
* )الجنسيةالرغبة (الجنسي الدافع انخفاض  •

أثناء المنوي السائل كمية انخفاض مثل القذف ، صعوبة  •

*الجماع
)التثدي(ألمه أو الثدي تضخم  •
دوار. •

تناول عن التوقف بعد األحداث هذه بعض تستمر قد األشخاص من قليل عدد في  *

هيدروكلوريد.تامسولوسين   /تيفعدوتاستيريد كبسوالت

الصانع
 ، SanAgustindeGuadalix  28750Km36، Crta. NIإسبانيا مدريد ،

SAGMANUFACTURINGS.LU

.2019أغسطس في مرة آلخر النشرة هذه مراجعة تمت

المنشور نشر في ترغب كنت إذا
على االتصال فيرجى أكبر ، بنص
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