
Dutasterid/TamsulosinHidroklorür 
0.5mg/0.4mg Sert Kapsüller

Sizin için önemli bilgiler içerdiğinden, bu ilacı almaya başlamadan önce bu 

kullanma talimatının tamamını dikkatlice okuyun.

• Bu broşürü saklayın. Tekrar okumanız gerekebilir.

• Başka sorularınız varsa doktorunuza, eczacınıza veya hemşirenize sorun.

• Bu ilaç sadece sizin için reçete edilmiştir. Dişlere geçirmeyin. 
Hastalık belirtileri sizinkiyle aynı olsa bile onlara zarar verebilir.

• Herhangi bir yan etki fark ederseniz, doktorunuz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşun. Bu 

broşürde listelenmeyen olası yan etkiler de buna dahildir. 4. bölüme bakın.

• Bu ilacın tam adı Dutasterid/TamsulosinHidroklorür 0.5mg/
0.4mgHardCapsules'tur, ancak bu broşürde Dutasteride/
TamsulosinHidroklorür Kapsüller olarak anılacaktır.

•Katarakt (bulutlu lens) ameliyatı. Katarakt ameliyatı olacaksanız, 
doktorunuz ameliyattan bir süre önce Dutasterid/
TamsulosinHidroklorür Kapsül almayı kesmenizi isteyebilir. 
Ameliyattan önce göz uzmanınıza Dutasterid/TamsulosinHidroklorür 
Kapsül veya tamsulosin kullandığınızı (veya daha önce almış olmanız 
gerektiğini) söyleyiniz. Operasyonunuz sırasında komplikasyonları 
önlemeye yardımcı olmak için uygun önlemleri almak.

•Kadınlar, çocuklar ve ergenlersızan Dutasteride/ 
TamsulosinHidroklorür Kapsülleri ele almamalıdır, çünkü 
aktif bileşen cilt yoluyla emilebilir.Etkilenen alanı hemen 
yıkayıncilt ile teması halinde sabun ve su ile

•cinsel ilişki sırasındakondom kullanın. Dutasterid, Dutasterid/

TamsulosinHidroklorür Kapsülleri alan menide bulunmuştur. Eşiniz hamileyse 

veya hamileyse dutasterid amale bebeğin normal gelişimini etkileyebileceğinden 

onu meninize maruz bırakmaktan kaçınmalısınız. Dutasterid'in sperm sayısını, 

meni hacmini ve sperm hareketliliğini azalttığı gösterilmiştir. Bu doğurganlığınızı 

azaltabilir.

•Dutasterid/TamsulosinHidroklorürKapsüller için bir kan testini etkiler Bazen 

prostat kanserini saptamak için kullanılan PSA (prostata özgü antijen). 

Doktorunuz bu etkinin farkında olmalıdır ve yine de testi prostat kanserini 

saptamak için kullanabilir. PSA için kan testi yaptırıyorsanız, doktorunuza 

Dutasteride/TamsulosinHidroklorür Kapsül kullandığınızı söyleyin.Dutasterid/

TamsulosinHidroklorür Kapsül kullanan erkekler, PSA'larını düzenli olarak 

test ettirmelidir..

• Prostat kanseri riski yüksek olan erkeklerle ilgili bir klinik çalışmada, Dutasterid alan 

erkeklerdeprostat kanserinin ciddi formudaha sıkDutasterid almayan erkeklerden 

daha fazladır. Dutasterid'in prostat kanserinin bu ciddi formu üzerindeki etkisi net 

değildir.

•Dutasterid/TamsulosinHidroklorür Kapsüllermeme büyümesine ve 

hassasiyetine neden olabilir. Bu zahmetli hale gelirse veya fark ederseniz 

göğüs topaklarıveyameme başı boşalmasıBu değişiklikler meme kanseri gibi 

ciddi bir durumun belirtileri olabileceğinden doktorunuzla konuşmalısınız.

Bu broşürde neler var?

1 Dutasterid/TamsulosinHidroklorür Kapsüller nedir 
ve ne için kullanılırlar
Dutasterid/ TamsulosinHidroklorür Kapsülleri 
almadan önce bilmeniz gerekenler
Dutasterid/TamsulosinHidroklorür Kapsüller Olası yan 
etkiler nasıl alınır?
Dutasterid/TamsulosinHidroklorürKapsüllerPaketin 
içeriği ve diğer bilgiler nasıl saklanır
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1 Dutasterid/TamsulosinHidroklorür Kapsüller nedir 
ve ne için kullanılırlar
Dutasterid/TamsulosinHidroklorür Kapsüller prostat büyümesi olan erkekleri tedavi 

etmek için kullanılır.(iyi huylu prostat hiperplazisi) - dihidrotestosteron adı verilen bir 

hormonun çok fazla üretilmesinin neden olduğu prostat bezinin kanserli olmayan bir 

büyümesi.
Doktorunuzla veya eczacınızla iletişime geçinDutasteride/

TamsulosinHydrochlorideCapsules kullanımına ilişkin herhangi bir sorunuz varsa.Dutasterid/TamsulosinHidroklorür Kapsüller, dutasterid ve 
tamsulosin adı verilen iki farklı ilacın bir kombinasyonudur.
Dutasteride, adı verilen bir ilaç grubuna aittir.5-alfa redüktaz 
inhibitörlerive tamsulosin adı verilen bir ilaç grubuna aittir.alfa 
blokerler.

Diğer ilaçlar ve Dutasterid/TamsulosinHidroklorür 
Kapsüller
Başka ilaçlar alıyorsanız, yakın zamanda aldıysanız veya alabiliyorsanız doktorunuza veya 

eczacınıza söyleyiniz.

Prostat büyüdükçe idrar yapma zorluğu ve sık sık tuvalete gitme ihtiyacı gibi 
üriner problemlere yol açabilir. Ayrıca idrar akışının daha yavaş ve daha az 
kuvvetli olmasına neden olabilir. Tedavi edilmezse idrar akışınızın tamamen 
bloke olma riski vardır (akutüriner retansiyon).Bu, acil tıbbi tedavi 
gerektirir. Bazen prostat bezinin boyutunu çıkarmak veya küçültmek için 
ameliyat gerekir.

Dutasterid/TamsulosinHidroklorür Kapsüllerini bu ilaçlarla birlikte 

almayınız:

•diğer alfa blokerler(genişlemiş prostat veya yüksek tansiyon için)

Dutasterid/TamsulosinHidroklorür Kapsüllerin şu ilaçlarla kullanılması 
önerilmez:
•ketokonazol(mantar enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılır)

Bazı ilaçlar Dutasterid/TamsulosinHidroklorür Kapsüller ile reaksiyona girebilir ve 

yan etkilere sahip olmanızı daha olası hale getirebilir. Bu ilaçlar şunları içerir:

•PDE5 inhibitörleri(vardenafil, sildenafil sitrat ve tadalafil gibi ereksiyonun 

sağlanmasına yardımcı olmak için kullanılır)

•verapamil ordiltiazem(yüksek tansiyon için)
•ritonaviror indinavir (HIV için)

•itrakonazol veya ketakonazol(mantar enfeksiyonları için)

•nefazodon(bir antidepresan)
•simetidin(mide ülseri için)
•varfarin(kan pıhtılaşması için)

•eritromisin(enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılan bir antibiyotik)

•paroksetin(bir antidepresan)
•terbinafin(mantar enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılır)

•diklofenak(ağrı ve iltihabı tedavi etmek için kullanılır)

Dutasterid, prostatı küçültmeye ve semptomları hafifletmeye yardımcı olan 

dihidrotestosteron adı verilen bir hormonun üretimini azaltır. Bu, akut üriner 

retansiyon riskini ve ameliyat ihtiyacını azaltır. Tamsulosin, prostat bezinizdeki 

kasları gevşeterek etki ederek idrarın atılmasını kolaylaştırır ve semptomlarınızı 

hızla düzeltir. .

2 Dutasterid/ TamsulosinHidroklorür Kapsülleri 
almadan önce bilmeniz gerekenler
Dutasterid/TamsulosinHidroklorür Kapsülleri almayın
• eğer birKadın(çünkübu ilaç sadece)
• eğer bir18 yaşından küçük çocuk veya ergen
• Eğer öyleysenalerjik todutasterid, başka5-alfa redüktaz inhibitörleri, tamsulosin,

soya,fıstıkveya bu ilacın diğer bileşenlerinden herhangi birine (bölüm 6'da 

listelenmiştir)

• varsadüşük kan basıncıbaş dönmesi, sersemlik veya baygınlık hissetmenize neden 

olan (ortostatik hipotansiyon)

• eğer varsaşiddetli karaciğer hastalığı.

Bunlardan herhangi birinin sizin için geçerli olduğunu düşünüyorsanız,alma

Doktorunuza danışana kadar bu ilacı

doktoruna söyleBu ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız.

Dutasterid/TamsulosinHidroklorür Kapsülleryiyecek ve 
içecek ile

Uyarılar ve önlemler Dutasterid/TamsulosinHidroklorür Kapsüller her gün aynı yemekten 30 
dakika sonra alınmalıdır.Dutasterid/TamsulosinHidroklorür Kapsüllerini almadan önce doktorunuzla 

konuşunuz:

• Bazı klinik çalışmalarda, dutasterid ve tamsulosin gibi bir alfa bloker adı verilen 

başka bir ilaç alan hasta, yalnızca tozasterid veya yalnızca bir alfa bloker alan 

hastalardan daha fazla kalp yetmezliği yaşadı. Kalp yetmezliği, kalbinizin olması 

gerektiği gibi kan pompalamadığı anlamına gelir.

•Doktorunuzun karaciğer sorunları hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayın. 

Karaciğerinizi etkileyen herhangi bir hastalığınız varsa, Dutasteride/

TamsulosinHidroklorür Kapsülleri kullanırken bazı ek kontrollere ihtiyacınız olabilir.

•Böbreğinizle ilgili ciddi sorunlarınız olup olmadığını doktorunuzun bilmesini 

sağlayın.

Hamilelik, emzirme ve doğurganlık
Dutasterid/TamsulosinHidroklorür Kapsüllerkadınlar tarafından alınmamalıdır.

Hamile kadınlar (veya belki) sızan kapsülleri 
tutmamalıdır..
Dutasterid deri yoluyla emilir ve amalebaby'nin normal 
gelişimini etkileyebilir. Bu, hamileliğin ilk 16 haftasında özel bir 
risktir.
Doktorunuzla iletişime geçinHamile bir kadının Dutasteride/TamsulosinHidroklorür 

Kapsülleri ile temas etmesi durumunda tavsiye için.

Sonraki sütunun devamı 
BBBA5891
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cinsel ilişki sırasındakondom kullanın. Dutasterid, Dutasterid/Tamsulosin 

alan semende bulunmuştur. Partneriniz hamileyse veya hamile olabilirse, onu 

sperminize maruz bırakmaktan kaçınmalısınız.

Yaygın olmayan yan etkiler (100 kişiden 1 kişiye kadarını etkileyebilir)

• kalp yetmezliği (kalbin kanı vücuda pompalamada etkinliği azalır. Nefes 
darlığı, aşırı yorgunluk ve ayak bileklerinde ve bacaklarında şişme gibi 
belirtiler olabilir)

• ayakta dururken düşük kan basıncı

• hızlı nabız (çarpıntı)
• kabızlık, ishal, kusma, hasta hissetme (bulantı)
• zayıflık veya güç kaybı
• baş ağrısı

• kaşıntılı, tıkalı veya burun akıntısı (rinit)

• deri döküntüsü, kurdeşen, kaşıntı

• saç dökülmesi (genellikle vücuttan) veya saç uzaması.

Dutasterid/Tamsulosin'in sperm sayısını, meni hacmini ve sperm hareketini 

azalttığı gösterilmiştir. Bu nedenle erkek doğurganlığı azalabilir.

Makineleri sürme ve kullanma

Dutasterid/TamsulosinHidroklorür Kapsüller bazı kişilerin başını döndürebilir, bu nedenle güvenli bir 

şekilde araç veya makine kullanma yeteneğinizi etkileyebilir.

Donotsürücü veyaişletim makineleribu şekilde etkilenirseniz.

Dutasterid/TamsulosinHidroklorür Kapsüller şunları içerir:
Dutasterid/TamsulosinHidroklorür Kapsüller, alerjik reaksiyonlara neden 

olabilen günbatımı sarısı FCF (E110) renklendirici maddeyi içerir.

Dutasterid/TamsulosinHidroklorür Kapsüller soyadan lesitin içerir. Yerfıstığı 
veya soyaya alerjiniz varsa bu tıbbi ürünü kullanmayınız.
Dutasterid/TamsulosinHidroklorür Kapsüller, kapsül başına 1 mmol'den (23 

mg) daha az sodyum içerir, yani esasında "sodyum içermez".

Nadir yan etkiler(1000 kişiden 1'ini etkileyebilir)
• göz kapaklarının, yüzün, dudakların, kolların veya bacakların şişmesi (anjiyoödem)

• bayılma.

Çok seyrekyan etkiler(10.000 kişiden 1'ini etkileyebilir)

• penisin kalıcı ağrılı ereksiyon (priapizm)
• ciddi cilt reaksiyonları (Stevens-Johnson sendromu)3 Dutasterid/TamsulosinHidroklorür Kapsüller nasıl alınır

Bu ilacı her zaman tam olarak doktorunuzun veya eczacınızın size söylediği şekilde 

alınız..

Diğer yan etkiler

Diğer yan etkiler az sayıda erkekte meydana gelmiştir, ancak bunların kesin 

sıklıkları bilinmemektedir (eldeki verilerden sıklık tahmin edilememektedir):

• anormal veya hızlı kalp atışı (aritmiveya taşikardiveya atriyal fibrilasyon)

• nefes darlığı (dispne)
• depresyon

• testislerinizde ağrı ve şişlik
• burun kanaması

• şiddetli deri döküntüsü

• görüşteki değişiklikler (bulanık görme veya görme bozukluğu)

• kuru ağız

Düzenli olarak almazsanız, PSA seviyelerinizin izlenmesi etkilenebilir. Emin 
değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ne kadar alınır
Önerilen doz, her gün aynı öğünden 30 dakika sonra, günde bir kez 
alınan bir kapsüldür.

Nasıl alınır
Kapsülleri suyla yutun.Kapsülü kırarak çiğnemeyiniz. 
Kapsüllerin içeriğiyle temas, ağzınızı veya boğazınızı 
ağrıtabilir.

Almanız gerekenden daha fazla Dutasterid/TamsulosinHidroklorür 

Kapsül alırsanız

Yan etkilerin raporlanması

Herhangi bir yan etki fark ederseniz, doktorunuz, eczacınız veya hemşirenizle konuşun. Bu 

broşürde listelenmeyen olası yan etkiler de buna dahildir.YellowCard SchemeWeb sitesi 

aracılığıyla da yan etkileri doğrudan bildirebilirsiniz:www.mhra.gov.uk/sarı kart veya Google 

Play'de veya AppleApp Store'da MHRAYellowCard'ı arayın. Yan etkileri bildirerek, bu ilacın 

güvenliği hakkında daha fazla bilgi sağlamaya yardımcı olabilirsiniz.

Çok fazla Dutasterid/TamsulosinHidroklorür Kapsül kullanıyorsanız, tavsiye almak için 

doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Dutasteride/TamsulosinHidroklorür Kapsüllerini kullanmayı 

unutursanız

Unutulan bir dozu telafi etmek için çift doz almayınız. Sadece bir sonraki dozunuzu 

normal zamanında alınız.

5 Nasıl MağazaDutasteride/TamsulosinHidroklorür Kapsüller
Bu ilacı çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği bir yerde saklayın.

Dutasteride/TamsulosinHidroklorür Kapsülleri tavsiye etmeden 
durdurmayın

EXP'den sonra karton şişe veya blister üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra 

bu ilacı kullanmayın. Son kullanma tarihi o ayın son gününü ifade eder.

Önce doktorunuzla konuşmadan Dutasterid/TamsulosinHidroklorür Kapsülleri 

kullanmayı bırakmayınız.
HPDE şişeleri için, ilk açıldıktan sonra 30 kapsüllük paketler için 6 haftadan fazla 

ve 90 kapsüllük paketler için 18 haftadan uzun kullanmayınız.

Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza 

sorunuz.
Dutasterid/TamsulosinHidroklorür Kapsüllerini 30ºC'nin üzerinde saklamayın.

Herhangi bir ilacı atıksu veya evsel atık yoluyla atmayın. Artık 
kullanmadığınız ilaçları nasıl atacağınızı eczacınıza sorun. Bu önlemler 
çevrenin korunmasına yardımcı olacaktır.

4 Olası yan etkiler
Tüm ilaçlar gibi, bu ilaç da yan etkilere neden olabilir, ancak herkes 

onları almayabilir.. 6
Alerjik reaksiyon

Alerjik reaksiyon belirtileri şunları içerebilir:

•deri döküntüsü(kaşıntılı olabilir)

•kurdeşen(ısırgan otu döküntüsü gibi)

•göz kapaklarının, yüzün, dudakların, kolların veya bacakların şişmesi

Derhal doktorunuza başvurunBu belirtilerden herhangi birini alırsanız veDutasteride/

TamsulosinHidroklorür Kapsüllerini kullanmayı bırakın.

Paketin içeriği ve diğer bilgiler
Dutasterid/TamsulosinHidroklorür Kapsüllerin içeriği
• Etkin maddeler dutasterid ve tamsulosinhidroklorürdür. Her 

kapsül 0,5 mg dutasterid ve 0,4 mg tamsulosinhidroklorür içerir.
• Diğer bileşenler (yardımcı maddeler):

• sert kapsül kabuğu: hipromelloz, karagenan (E407), potasyumklorür, titanyumdioksit 

(E171), demiroksit kırmızısı (E172), gün batımı sarısıFCF (E110).

• Sert kapsülün içinde: gliserolmonokaprilokaprat ve butilhidroksitoluen 
(E321), jelatin, gliserol, titanyumdioksit (E171), demir oksit sarısı (E172), 
trigliseritler (orta zincirli), lesitin (soya yağı içerebilir) (E322), selüloz 
mikrokristalin, metakrilik asit- etil akrilat kopolimer (1:1) dispersiyon %30, 
metakrilik asit-etil akrilat kopolimer (1:1), magnezyum stearat, 
sodyumhidroksit, triasetin, talk, titanyumdioksit (E171).

Baş dönmesi, sersemlik ve bayılma
Dutasterid/TamsulosinHidroklorür Kapsüller baş dönmesine, baş dönmesine ve nadir 

durumlarda bayılmaya neden olabilir. Özellikle gece uyanırsanız, bu ilacın sizi nasıl 

etkilediğini anlayana kadar, yatar veya oturur pozisyondan oturur veya ayakta dururken 

dikkatli olun. Tedavi sırasında herhangi bir zamanda baş dönmesi veya sersemlik 

hissederseniz,semptomlar geçene kadar oturun veya uzanın.
Dutasterid/TamsulosinHidroklorür Kapsüller neye benziyor 
ve paketin içeriği

Ciddi cilt reaksiyonları Bu ilaç, dikdörtgen şeklinde, yaklaşık 24 mm uzunluğunda, kahverengi gövdeli ve turuncu 

kapaklı sert kapsüllerdir.Ciddi cilt reaksiyonlarının belirtileri şunları içerebilir:

•özellikle ağız, burun, gözler ve genital bölge çevresinde kabarcıklar ve soyulmalarla 

birlikte yaygın bir döküntü(Stevens-Johnson sendromu). Derhal doktorla iletişime 

geçinBu semptomları alırsanız veDutasterid/TamsulosinHidroklorür Kapsüllerini 

kullanmayı bırakmak.

HDPE şişelere veya alüminyum/alüminyum kabarcıklara yerleştirilmiş 30 kapsüllük 

ambalajlarda mevcutturlar.

Pazarlama yetkilendirme sahibi

AccordHealthcare Limited, SageHouse , 319 Pinner Road, NorthHarrow 

Middlesex, HA1 4HF, Birleşik Krallık
yaygın yan etkiler(10 kişiden 1'ini etkileyebilir)
• iktidarsızlık (ereksiyon elde edemez veya sürdüremez)*
• cinsel dürtüde azalma (libido)*

• seks sırasında salınan meni miktarında azalma gibi boşalma ile 
ilgili zorluk*

• göğüs büyümesi veya hassasiyeti (jinekomasti)
• baş dönmesi.

* Az sayıda insanda bu olaylardan bazıları, Dutasteride/TamsulosinHidroklorür 

Kapsülleri kullanmayı bıraktıktan sonra da devam edebilir.

Üretici firma
SAGMANUFACTURINGS.LU , Crta. NI, Km36 28750 SanAgustindeGuadalix 

Madrid , İspanya

Bu broşür en son Ağustos 2019'da revize edilmiştir..

Daha büyük metinli bir broşür 
isterseniz, lütfen 01271385257 ile 
iletişime geçin.

Sonraki sütunun devamı 
BBBA5891


