
Dutasteride/TamsulosinHydrochloride 
0.5mg/0.4mg Hard Capsules

อ่านเอกสารนี้อย่างละเอียดก่อนเริ่มใชย้านี้ 
เนื่องจากมีข้อมูลสําคัญสําหรับคุณ
• เก็บแผ่นพับนี้ไว้ ท่านอาจต้องอ่านอีกครั้ง
• หากคุณมคีําถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาล
• ยานีไ้ด้รับการกําหนดไวส้ําหรับคุณเท่านั้น อย่าส่งต่อบนฟัน มันอาจจะทําร้าย

พวกเขา แม้ว่าอาการป่วยของพวกเขาจะเหมือนกับคุณก็ตาม
• หากคุณได้รับผลข้างเคียง ให้ปรึกษาแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาล ซึ่งรวมถึงผล

ข้างเคียงทีอ่าจเกิดขึ้นซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ดูหัวข้อที่ 4
• ชื่อเต็มของยานี้คือ Dutasteride/TamsulosinHydrochloride 

0.5mg/0.4mgHardCapsules แต่ในเอกสารฉบับนี้จะเรียกว่า 
Dutasteride/TamsulosinHydrochlorideCapsules

•การผ่าตัดต้อกระจก (เลนส์ขุ่น). หากคุณกําลังจะเข้ารับการผ่าตัดเพื่อเอา
ต้อกระจก แพทยข์องคุณอาจขอให้คุณหยุดทานDutasteride/ 
TamsulosinHydrochlorideCapsules สักครู่หนึ่งก่อนการผ่าตัด แจ้ง
จักษุแพทยก์่อนการผ่าตัดว่าคุณกําลังใช้ Dutasteride/ 
TamsulosinHydrochlorideCapsulesor tamsulosin (หรือเคยใช้
ยานี้ไปแล้ว) เพื่อใชค้วามระมัดระวังอย่างเหมาะสมเพื่อช่วยป้องกันภาวะ
แทรกซ้อนระหว่างการผ่าตัดของคุณ

•ผู้หญิง เด็กและวัยรุ่นต้องไม่จัดการกับการรั่วของ Dutasteride/ 
TamsulosinHydrochlorideCapsules เพราะสารออกฤทธิ์
สามารถซึมผ่านผิวหนังได้ล้างบริเวณที่ได้รับผลกระทบทันทีด้วยสบู่
และนํ้าหากมีการสัมผัสกับผิวหนัง

•การใชถุ้งยางอนามัยระหว่างมีเพศสัมพันธ.์ พบ Dutasteride ในนํ้าอสุจิของผู้ชายทีร่ับ
ประทาน Dutasteride / TamsulosinHydrochlorideCapsules หากคูข่องคุณหรือ
อาจจะตั้งครรภ์ คุณต้องหลีกเลี่ยงการเปิดเผยต่อนํ้าอสุจิของคุณเนื่องจาก dutasteride 
อาจส่งผลต่อพัฒนาการปกตขิอง amalebaby มีการแสดง Dutasteride เพื่อลดจํานวน
อสุจิ ปริมาณนํ้าอสุจิ และความสามารถในการเคลื่อนตัวของอสุจิ สิ่งนี้อาจลดภาวะเจริญ
พันธุ์ของคุณ

•Dutasteride/TamsulosinHydrochlorideCapsulesaffect abloodtest for 
PSA (แอนติเจนจําเพาะต่อมลูกหมาก) ซึ่งบางครั้งใชเ้พื่อตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมาก แพทย์
ของคุณควรตระหนักถึงผลกระทบนีแ้ละยังคงสามารถใชก้ารทดสอบเพื่อตรวจหามะเร็งต่อม
ลูกหมากได้ หากคุณกําลังมีการตรวจเลือดเพื่อหา PSA ให้แจ้งแพทย์ว่าคุณกําลังใช้
Dutasteride/TamsulosinHydrochlorideCapsulesผู้ชายที่ทานDutasteride/
TamsulosinHydrochlorideCapsules ควรมี PSAทดสอบอย่างสมํ่าเสมอ.

• ในการศึกษาทางคลินิกของผู้ชายทีม่ีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นของมะเร็งต่อมลูกหมาก ผู้ชายที่รับ
ประทาน Dutasteride มี aรูปแบบร้ายแรงของมะเร็งต่อมลูกหมากมักจะผู้ทีไ่ม่ได้ทาน 
Dutasteride ผลของ Dutasteride ต่อมะเร็งต่อมลูกหมากรูปแบบร้ายแรงนี้ไม่ชัดเจน

•Dutasteride/TamsulosinHydrochlorideCapsulesmaycause 
หน้าอกขยายและอ่อนโยน. หากสิ่งนี้กลายเป็นเรื่องยุ่งยากหรือหากคุณสังเกตเห็น 
ก้อนเต้านมหรือจุกนมคุณควรปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ 
เนื่องจากอาจเป็นสัญญาณของภาวะร้ายแรง เช่น มะเร็งเต้านม

มีอะไรอยู่ในแผ่นพับนี้
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1 WhatDutasteride/Tamsulosinไฮโดรคลอไรดแ์คปซูล
และสิ่งที่พวกเขาใชส้ําหรับ
Dutasteride/TamsulosinHydrochlorideCapsulesare used to treatmentmen with 

anenlargedprostate. ยา Dutasteride/TamsulosinHydrochlorideCapsulesare(อ่อนโยน

prostatichyperplasia) - การเจริญทีไ่ม่เป็นมะเร็งของต่อมลูกหมาก เกิดจากการผลิตทูมมููของฮอร์โมนที่

เรียกว่าไดไฮโดรเทสโทสเตอโรน ติดต่อคุณหมอหรือเภสัชกรหากคุณมีคําถามเกี่ยวกับการใช้ 
Dutasteride/TamsulosinHydrochlorideCapsulesDutasteride / TamsulosinHydrochlorideCapsules เป็นการรวมกันของยา

สองชนิดทีเ่รียกว่า dutasteride และ tamsulosin
Dutasteride อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่าสารยับยั้ง 5-alpha 
reductaseและทัมซูโลซินอยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียกว่า
alphablockers.

ยาอื่นๆ และ Dutasteride/TamsulosinHydrochloride 
Capsules
แจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ หากคุณกําลังรับประทาน หรือเพิ่งรับประทานไป
หรืออาจใช้ยาอื่น ๆ

เมื่อต่อมลูกหมากโต อาจเกิดปัญหาเกี่ยวกับการเดินทางได้ เช่น ปัสสาวะ
ลําบากและต้องเข้าห้องนํ้าบ่อยๆ นอกจากนี้ยังสามารถทําให้การไหลของ
ปัสสาวะช้าลงและออกแรงน้อยลง หากไม่ได้รับการรักษา อาจมีความเสี่ยง
ที่ปัสสาวะจะอุดตันจนหมด (การรักษาภาวะไตวายเฉียบพลัน). นี้ต้องทันที
การรักษาทางการแพทย.์ บางครั้งจําเป็นต้องผ่าตัดเอาหรือลดขนาดของ
ต่อมลูกหมาก

ห้ามใช้Dutasteride/TamsulosinHydrochlorideCapsules กับยา
เหล่านี้:
•alphablockers อื่น ๆ(สําหรับต่อมลูกหมากโตหรือความดันโลหิตสูง)

Dutasteride/TamsulosinHydrochlorideไม่แนะนําให้ใชแ้คปซูลร่วม
กับยาเหล่านี้:
•คีโตโคนาโซล(ใช้รักษาเชื้อรา)
ยาบางชนิดสามารถทําปฏิกิริยากับแคปซูลดูตาสเตอไรด์/แทมซูโลซินไฮ
โดรคลอไรด์ และอาจทําใหม้ีโอกาสเกิดผลข้างเคียงมากขึ้น ยาเหล่านี้ได้แก่
:
•สารยับยั้ง PDE5(ใช้เพื่อช่วยให้เกิดการแข็งตัวของอวัยวะเพศ) เช่น vardenafil, 

sildenafil citrate และ tadalafil
•เวราปามิล ออร์ดิลเทียเซม(สําหรับความดันโลหิตสูง)
•ริโทนาเวียร์ อินดินาเวียร์ (สําหรับเอชไอวี)

•ไอทราโคนาโซลหรือคีตาโคนาโซล(สําหรับการติดเชื้อรา)
•เนฟาโซโดน(ยากล่อมประสาท)
•ไซเมทิดีน(สําหรับโรคกระเพาะ)
•วาร์ฟาริน(เพื่อการแข็งตัวของเลือด)

•erythromycin(ยาปฏิชีวนะที่ใช้รักษาโรคติดเชื้อ)
•paroxetine(ยากล่อมประสาท)
•terbinafine(ใช้รักษาเชื้อรา)
•ไดโคลฟีแนค(ใชร้ักษาอาการปวดและอักเสบ)

Dutasteride ช่วยลดการผลิตฮอร์โมนทีเ่รียกว่าไดไฮโดรเทสโทสเตอโรนซึ่งช่วย
ลดขนาดต่อมลูกหมากและบรรเทาอาการได้ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของการเก็บ
ปัสสาวะเฉียบพลันและความจําเป็นในการผ่าตัด แทมซูโลซินทําหน้าที่โดยการผ่อน
คลายกล้ามเนื้อในต่อมลูกหมาก ทําให้ขับปัสสาวะได้ง่ายขึ้นและทําให้อาการของคุณ
ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว .

2 สิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนใชD้utasteride/ 
TamsulosinHydrochlorideCapsules
ห้ามใช้Dutasteride/TamsulosinHydrochlorideCapsules
• ถ้าคุณเป็นผูห้ญิง(เพราะยานี้เป็นเพียงยาแผนโบราณเท่านั้น)
• ถ้าคุณเป็นเด็กวัยรุ่นน้อยกว่า18ปี
• ถ้าคุณคือแพ้ todutasteride, อื่นๆสารยับยั้ง 5-alpha reductase, 

แทมซูโลซิน,ถั่วเหลือง,ถั่วลิสงหรือส่วนผสมอื่นใดของยานี้ (ระบุไว้ในหัวข้อ 
6)

• ถ้าคุณมคีวามดันโลหิตตํ่าซึ่งทําให้รู้สึกเวียนหัว หน้ามืดเป็นลม (
orthostatichypotension)

• ถ้าคุณมีโรคตับรุนแรง.
หากคุณคิดว่าสิ่งเหล่านี้ใช้ไดก้ับคุณไม่เอายานี้จนกว่าคุณจะตรวจสอบ
กับแพทย์ของคุณ

บอกคุณหมอหากคุณกําลังใช้ยาเหล่านี้อยู่
Dutasteride/Tamsulosinไฮโดรคลอไรด์แคปซูลพร้อมอาหารและเครื่อง
ดื่ม

คําเตือนและข้อควรระวัง Dutasteride / TamsulosinHydrochlorideCapsules ควรใช้เวลา 30 นาทีหลังจากรับ

ประทานอาหารมื้อเดียวกันในแต่ละวันพูดคุยกับแพทย์ของคุณก่อนรับประทานDutasteride/TamsulosinHydrochloride 

Capsules:

• ในการศึกษาทางคลินิกบางกรณี ผู้ป่วยจํานวนมากขึ้นที่รับประทาน dutasteride และยาอื่นทีเ่รียกว่า 

alpha-blocker เช่น tamsulosin พบว่ามีภาวะหัวใจล้มเหลวมากกว่าผู้ป่วยที่รับประทาน 

Dustasteride เพียงอย่างเดียวหรือมเีพียง alpha blocker เท่านั้น หัวใจล้มเหลวหมายความว่า

หัวใจของคุณไมสู่บฉีดเช่นกันตามที่ควรจะเป็น

•ทําให้คุณหมอรูเ้รื่องปัญหาตับ. หากคุณเคยมีอาการเจ็บป่วยที่ส่งผล
ต่อตับ คุณอาจต้องตรวจสุขภาพเพิ่มเติมในขณะที่ทาน Dutasteride/
TamsulosinHydrochlorideCapsules

•ตรวจสอบให้แน่ใจแพทยข์องคุณรู้ว่าคุณมีปัญหากับไตของคุณหรือ
ไม่

การตั้งครรภ์ ใหน้มบุตร และภาวะเจริญพันธุ์
Dutasteride/TamsulosinHydrochlorideCapsulesต้องไม่ถ่ายโดยผู้หญิง.

ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ (หรืออาจจะ) ต้องไม่จัดการกับแคปซูล
ที่รั่ว.
Dutasteride ถูกดูดซึมผ่านผิวหนังและอาจส่งผลต่อพัฒนาการปกตขิอง 
amalebaby นีเ่ป็นความเสี่ยงโดยเฉพาะในช่วง 16 สัปดาหแ์รกของการตั้ง
ครรภ์
ติดต่อคุณหมอสําหรับคําแนะนําหากหญิงตั้งครรภ์สัมผัสกับ Dutasteride/
TamsulosinHydrochlorideCapsules

ต่อด้านบนของคอลัมน์ถัดไป 
BBBA5891

ต่อที่หน้า

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

Source : Medicines Org UK

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


การใช้ถุงยางอนามัยระหว่างมีเพศสัมพันธ์. พบ Dutasteride ในนํ้าอสุจิที่รับประทาน 
Dutasteride / Tamsulosin หากคู่ของคุณกําลังตั้งครรภห์รืออาจจะตั้งครรภ์ คุณต้อง
หลีกเลี่ยงไม่ให้เธอสัมผัสกับนํ้าอสุจิของคุณ

ผลข้างเคียงที่ไม่ธรรมดา (อาจส่งผลกระทบถึง 1 ใน 100 คน)
• ภาวะหัวใจล้มเหลว (หัวใจจะสูบฉีดเลือดไปทั่วร่างกายน้อยลง 
คุณอาจมีอาการเช่น หายใจลําบาก เหนื่อยล้าอย่างรุนแรง และ
บวมที่ข้อเท้าและขา)

• ความดันโลหิตตํ่าขณะยืน
• หัวใจเต้นเร็ว (ใจสั่น)
• ท้องผูก ท้องร่วง อาเจียน รู้สึกไม่สบาย (คลื่นไส้)
• อ่อนแรงหรือสูญเสียกําลัง
• ปวดหัว
• คัน คัดจมูก นํ้ามูกไหล (โรคจมูกอักเสบ)
• ผื่นผิวหนัง ลมพิษ คัน
• ผมร่วง (มักเกิดจากร่างกาย) หรือการเจริญเติบโตของเส้นผม

สาร Dutasteride/Tamsulosin สามารถลดจํานวนอสุจิ ปริมาณนํ้าอสุจิ และการ
เคลื่อนไหวของอสุจิ ดังนั้นภาวะเจริญพันธุ์ของผู้ชายอาจลดลง

การขับรถและการใช้เครื่องจักร
Dutasteride/TamsulosinHydrochlorideCapsules ทําให้บางคนเวียนหัว ดังนั้นจึงอาจส่งผล

ต่อความสามารถในการขับหรือใชง้านเครื่องจักรได้อย่างปลอดภัย

Donotdriveoroperatemachineryหากคุณได้รับผลกระทบในลักษณะนี้

Dutasteride/Tamsulosinไฮโดรคลอไรด์แคปซูลมี
Dutasteride/TamsulosinHydrochlorideCapsules มีสารแต่งสี 
Sunset yellowFCF (E110) ซึ่งอาจทําให้เกิดอาการแพ้
Dutasteride/TamsulosinHydrochlorideCapsules มีเลซิตินจากถั่ว
เหลือง หากคุณแพถ้ั่วหรือถั่วเหลือง อย่าใชย้านี้ผลิตภัณฑย์า
Dutasteride/TamsulosinHydrochlorideCapsules มโีซเดียมน้อยกว่า 
1 มิลลโิมล (23 มก.) ต่อแคปซูล กล่าวคือ ปราศจากโซเดียม

ผลข้างเคียงที่หายาก(อาจส่งผลกระทบถึง 1 ใน 1,000 คน)
• อาการบวมทีเ่ปลือกตา ใบหน้า ริมฝีปาก แขนหรือขา (angioedema)

• เป็นลม.

ผลข้างเคียงที่หายากมาก(อาจส่งผลกระทบถึง 1 ใน 10,000 คน)
• การแข็งตัวของอวัยวะเพศทีเ่จ็บปวดอย่างต่อเนื่อง (priapism)

• ปฏิกิริยาทางผิวหนังอย่างรุนแรง (สตีเวนส์-จอห์นสันซินโดรม)3 วิธีรับประทานDutasteride/TamsulosinHydrochlorideCapsules
ใชย้านี้ตรงตามที่แพทยข์องคุณหรือเภสัชกรบอกคุณ
เสมอ.

ผลข้างเคียงอื่นๆ
ผลข้างเคียงอื่น ๆ เกิดขึ้นในผู้ชายจํานวนน้อย แตไ่ม่ทราบ
ความถี่ที่แน่นอน (ไม่สามารถประมาณความถี่ได้จากข้อมูลที่มี
อยู)่:
• หัวใจเต้นผิดปกติหรือเต้นเร็ว (arrhythmiaor tachycardiaor atrial fibrillation)

• หายใจถี่ (หายใจลําบาก)
• ภาวะซึมเศร้า
• ปวดและบวมที่อัณฑะของคุณ
• เลือดกําเดาไหล

• ผื่นผิวหนังอย่างรุนแรง

• การเปลี่ยนแปลงในการมองเห็น (การมองเห็นไม่ชัด)
• ปากแห้ง

ถ้าคุณไม่ดําเนินการอย่างสมํ่าเสมอ การตรวจสอบระดับ PSA ของคุณอาจได้รับผลกระทบ 
ตรวจสอบกับแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณไม่แน่ใจ

ต้องใช้เท่าไหร่
isonecapsule ขนาดที่แนะนําต่อวัน 30 นาทีหลังจาก
นั้นในแต่ละวัน
วิธกีารใช้
กลืนแคปซูลทั้งตัวด้วยนํ้า.อย่าเคี้ยวแตกเปิดแคปซูล 
สัมผัสกับเนื้อหาของแคปซูลอาจทําให้ปากของคุณเจ็บคอ

ถ้าคุณกินมากกว่าDutasteride/TamsulosinHydrochlorideCapsules 
มากกว่าที่คุณควร

การรายงานผลข้างเคียง
หากคุณได้รับผลข้างเคียง ให้ปรึกษาแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาล ซึ่งรวมถึงผลข้างเคียงทีอ่าจ
เกิดขึ้นซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ คุณยังสามารถรายงานผลข้างเคียงได้โดยตรงผ่าน
เว็บไซต์ YellowCard Scheme:www.mhra.gov.uk/yellowcard หรือค้นหา 
MHRAYellowCard ใน Google Play หรือ AppleApp Store โดยการรายงานผลข้างเคียง 
คุณสามารถช่วยให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของยานี้

ติดต่อแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อขอคําแนะนําหากคุณทานมากเกินไปDutasteride / 
TamsulosinHydrochlorideCapsules

หากคุณลืมทานDutasteride/TamsulosinHydrochloride 
Capsules
อย่าใช้ยาสองครั้งเพื่อชดเชยยาที่ถูกลืม เพียงทานยาครั้งต่อไป
ตามเวลาปกติ

5 วิธีการจัดเก็บDutasteride/TamsulosinHydrochlorideCapsules
เก็บยานี้ให้พ้นสายตาและมือเด็ก

อย่าหยุดDutasteride/TamsulosinHydrochlorideCapsules โดย
ไม่ได้รับคําแนะนํา

อย่าใช้ยานี้หลังจากวันหมดอายุซึ่งระบุไว้บนขวดบรรจุหรือตุ่ม
หลังจาก EXP วันหมดอายุหมายถึงวันสุดท้ายของเดือนนั้น

อย่าหยุดรับประทานDutasteride/TamsulosinHydrochlorideCapsules 
โดยไม่ได้ปรึกษาแพทยก์่อน

สําหรับขวด HPDE ห้ามใช้เกิน 6 สัปดาหส์ําหรับขนาดบรรจุ 30 แคปซูล และนาน
กว่า 18 สัปดาหส์ําหรับขนาดบรรจุ 90 แคปซูล หลังจากเปิดครั้งแรก

หากคุณมีคําถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชย้านี้ โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
ของคุณ

อย่าเก็บDutasteride/TamsulosinHydrochlorideCapsules ที่สูงกว่า 30ºC

อย่าทิ้งยาใด ๆ ผ่านทางนํ้าเสียหรือขยะในครัวเรือน ถาม
เภสัชกรของคุณเกี่ยวกับวิธีทิ้งยาทีคุ่ณไม่ได้ใชแ้ล้ว วิธีนีจ้ะ
ช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม

4 ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น
เช่นเดียวกับยาทั้งหมด ยานีอ้าจทําให้เกิดผลข้างเคียง แม้ว่าจะ
ไม่ใช่ทุกคนที่ได้รับก็ตาม. 6
ปฏิกิริยาการแพ้
อาการแพอ้าจรวมถึง:
•ผื่นผิวหนัง(ซึ่งสามารถคันได้)
•ลมพิษ(เหมือนผื่นตําแย)
•เปลือกตาบวม ใบหน้า ริมฝีปาก ขาเกราะ
ติดต่อแพทย์ของคุณทันทหีากคุณมีอาการเหล่านีแ้ละหยุดใช้
Dutasteride/TamsulosinHydrochlorideCapsules.

เนื้อหาของแพ็คและข้อมูลอื่นๆ
WhatDutasteride/Tamsulosinไฮโดรคลอไรด์แคปซูลมี
• สารออกฤทธิไ์ด้แก่ ดูตาสเตอไรด์และแทมซโูลซินไฮโดรคลอไรด์ แต่ละแคปซูลประกอบ

ด้วย 0.5mgdutasteride และ 0.4mg tamsulosinhydrochloride
• ส่วนผสมอื่นๆ (สารเพิ่มปริมาณ) ได้แก:่
• เปลือกแคปซูลแข็ง: ไฮโปรเมลโลส, คาราจีแนน (E407), โพแทสเซียมคลอไรด์, ไททาเนียมได

ออกไซด์ (E171), ไอรอนออกไซด์สีแดง (E172), ซันเซ็ท yellowFCF (E110)

• ภายในแคปซูลแข็ง: glycerolmonocaprylocaprate และ butylhydroxytoluene (E321), เจลา

ติน, กลเีซอรอล, ไททาเนียมไดออกไซด์ (E171), เหล็กออกไซด์สเีหลือง (E172), ไตรกลีเซอไรด์ (สาย

โซ่กลาง), เลซิติน (อาจมีนํ้ามันถั่วเหลือง) (E322), เซลลูโลสไมโครคริสตัลไลน์, กรดเมทาครลิิก- เอทิล

อะคริเลตโคพอลเิมอร์ (1:1) การกระจายตัว 30%, กรดเมทาคริลิก-เอทิลอะคริเลตโคพอลิเมอร์ (1:1), 

แมกนเีซียมสเตียเรต, โซเดียมไฮดรอกไซด์, ไตรอะซิติน, แป้งโรยตัว, ไททาเนียมไดออกไซด์ (E171)

เวียนหัว หน้ามืดเป็นลม
แคปซูล Dutasteride/Tamsulosinไฮโดรคลอไรด์อาจทําใหเ้กิดอาการวิง
เวียนศีรษะ หน้ามืด และบางครั้งอาจเป็นลมได้ ดูแลเมื่อเปลี่ยนจากท่านอนราบ
ไปเป็นท่านั่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณตื่นนอนตอนกลางคืน จนกว่าคุณจะรู้ว่า
ยานีส้่งผลต่อคุณอย่างไร หากคุณรู้สึกวิงเวียนหรือหน้ามืดตลอดเวลาระหว่าง
การรักษานั่งหรือนอนหงายจนกว่าอาการจะหายไป.

WhatDutasteride/TamsulosinHydrochlorideCapsules like and contents of 

thepacks ลักษณะคล้ายแคปซูล

ปฏิกิริยาทางผิวหนังที่ร้ายแรง ยานี้มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยาวประมาณ 24 มม. แคปซูลแข็ง ตัวยาเป็นสี
นํ้าตาลและหมวกสสี้มสัญญาณของปฏิกิริยาทางผิวหนังที่รุนแรงอาจรวมถึง:

•ทั่วบริเวณผื่นแดงมีตุ่มและผิวหนังลอก โดยเฉพาะบริเวณปาก จมูก 
ตา และอวัยวะเพศ(กลุ่มอาการสตีเวนส์-จอห์นสัน) ติดต่อแพทย์ทันที

หากคุณมีอาการเหล่านี้และหยุดใช้ Dutasteride/
TamsulosinHydrochlorideCapsules

มีจําหน่ายในแพค็บรรจุ 30 แคปซูล วางไวใ้นขวด HDPE หรืออะลูมิเนียม
/อะลูมิเนียมบลิสเตอร์

ผู้ถือสิทธิก์ารตลาด
AccordHealthcare Limited, SageHouse , 319 Pinner Road, NorthHarrow 

Middlesex, HA1 4HF, สหราชอาณาจักร
ผลข้างเคียง(อาจส่งผลกระทบถึง 1 ใน 10 คน)
• ความอ่อนแอ (ไมส่ามารถบรรลุหรือรักษาการหายขาดได้)*
• แรงขับทางเพศลดลง (ความใคร่)*

• มีปัญหากับการหลั่ง เช่น ปริมาณนํ้าอสุจิที่ปล่อยออกมาระหว่างมีเพศสัมพันธ์
ลดลง*

• การขยายเต้านมหรือความอ่อนโยน (gynecomastia)
• อาการวิงเวียนศีรษะ

* ในคนจํานวนน้อย เหตุการณ์เหล่านี้บางอย่างอาจดําเนินต่อไปหลังจากที่คุณหยุดทาน
Dutasteride/TamsulosinHydrochlorideCapsules

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

Madrid , สเปน

แผ่นพับนี้แก้ไขล่าสุดเมื่อเดือนสิงหาคม 2019.

ต้องการแผ่นพับที่มีข้อความ
ขนาดใหญ่ โปรดติดต่อ 
01271385257

ต่อด้านบนของคอลัมน์ถัดไป 
BBBA5891


