
Viên nang cứng Dutasteride / 
TamsulosinHydrochloride 0,5mg / 0,4mg

Đọc kỹ tất cả các tờ rơi này trước khi bắt đầu sử dụng thuốc theo 

chuyên đề này vì nó chứa thông tin quan trọng cho bạn.

• Giữ tờ rơi này. Bạn có thể cần đọc lại.
• Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác, hãy hỏi bác sĩ, dược sĩ hoặc y tá của bạn.

• Thuốc này đã được chỉ định cho bạn. Đừng truyền nó cho người đánh răng. Có thể tai 

hại, ngay cả khi dấu hiệu bệnh tật của họ giống như dấu hiệu của bạn.

• Nếu bạn quên bất kỳ tác dụng phụ nào, hãy nói chuyện với bác sĩ, dược sĩ hoặc y tá của bạn. Điều này 

bao gồm bất kỳ tác dụng phụ nào có thể xảy ra không được liệt kê trong tờ rơi này. Xem phần 4.

• Tên đầy đủ của thuốc này là Dutasteride / TamsulosinHydrochloride 0,5mg / 

0,4mgHardCapsules nhưng trong tờ rơi này nó sẽ được gọi là Dutasteride / 

TamsulosinHydrochlorideCapsules.

•Phẫu thuật đục thủy tinh thể (thủy tinh thể bị đục). Nếu bạn chuẩn bị phẫu thuật để loại bỏ 

đục thủy tinh thể, bác sĩ của bạn sẽ yêu cầu bạn ngừng dùngDutasteride / 

TamsulosinHydrochlorideCapsules trong một thời gian trước khi phẫu thuật. Hãy nói với bác sĩ 

chuyên khoa mắt của bạn trước khi phẫu thuật rằng bạn đang dùngDutasteride / 

TamsulosinHydrochlorideCapsulesor bác sĩ chuyên khoa tamsulosin (hoặc trước đó bạn sẽ dùng 

thuốc này). để thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp để ngăn ngừa các biến chứng 

trong quá trình phẫu thuật của bạn.

•Phụ nữ, thanh thiếu niênkhông được xử lý rò rỉDutasteride / 

TamsulosinHydrochlorideCapsules, vì thành phần hoạt tính có thể được hấp 

thụ qua da.Rửa vùng da bị tổn thương ngay lập tứcbằng xà phòng và nước 

nếu có bất kỳ tiếp xúc nào với da.

•Useacondomduring quan hệ tình dục. Dutasteride đã được tìm thấy trong semenofmen 

dùngDutasteride / TamsulosinHydrochlorideCapsules. Nếu bạn tình của bạn hoặc có thể mang thai, 

bạn phải tránh để người đó tiếp xúc với tinh dịch của mình vì dutasteridem có thể ảnh hưởng đến sự 

phát triển bình thường của amalebaby. Dutasteride đã được chứng minh là làm tăng số lượng tinh 

trùng, lượng tinh dịch và khả năng sinh tinh. Điều này có thể làm giảm khả năng sinh sản của bạn.

•Dutasteride / TamsulosinHydrochlorideCapsulesaffect abloodtest cho PSA (kháng nguyên đặc 

hiệu cho tuyến tiền liệt), đôi khi được sử dụng để phát hiện ung thư tuyến tiền liệt. Bác sĩ của bạn nên 

biết về tác dụng này và vẫn có thể sử dụng xét nghiệm để phát hiện ung thư tuyến tiền liệt. Nếu bạn 

đang xét nghiệm máu để tìm PSA, hãy cho bác sĩ biết rằng bạn đang dùngDutasteride / 

TamsulosinHydrochlorideCapsules.Đàn ông sử dụngDutasteride / TamsulosinHydrochlorideCác 

viên nang nên kiểm tra PSA của họ một cách thường xuyên.

• Trong một nghiên cứu lâm sàng về những người có nguy cơ gia tăng ung thư tuyến tiền liệt, những 

người đàn ông dùng Dutasteride đãformof prostatecancermoreo thường nghiêm trọng

thanmen whodidnot takeDutasteride. Tác dụng của Dutasteride đối với bệnh ung thư tuyến tiền liệt 

nghiêm trọng này không rõ ràng.

•Dutasteride / TamsulosinHydrochlorid. Nếu điều này trở nên rắc rối, 
hoặc nếu bạn để ý cục u ở vúhoặcnippledischargebạn nên nói chuyện 
với bác sĩ về những thay đổi này vì đây có thể là dấu hiệu của một tình 
trạng nghiêm trọng, chẳng hạn như ung thư vú.

Nội dung trong tờ rơi này

1 WhatDutasteride / TamsulosinHydrochlorideCapsules là và chúng 
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1 WhatDutasteride / TamsulosinHydrochlorideCapsules là và chúng 

được sử dụng để làm gì
Dutasteride / TamsulosinHydrochlorideCapsulesareusedto 
treatmentmen withanenlargedprostate(u lành tính) - một tuyến tiền 
liệt phát triển không phải ung thư, do sản xuất toomuchof một loại 
hormone gọi làdihydrotestosterone.

Liên hệ với bác sĩ chuyên khoa của bạnnếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc dùng 

Dutasteride / TamsulosinHydrochlorideCapsules.Dutasteride / TamsulosinHydrochlorideCapsules là sự kết hợp của hai loại dược 

phẩm khác nhau được gọi làdutasteride và tamsulosin.

Dutasteride tham gia vào một nhóm điều trị được gọi làChất ức chế 5-

alpha reductasevà tamsulosin tham gia vào một nhóm điều trị có tênbảng 

chữ cái.

OthermedicinesandDutasteride / TamsulosinHydrochloride 
Capsules
Hãy cho bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn biết nếu bạn đang dùng, gần đây có thể dùng bất kỳ loại thuốc 

điều trị nào khác.

Khi lớp màng cứng phát triển, nó có thể dẫn đến các vấn đề lớn, chẳng hạn như 

khó đi tiểu và thường xuyên phải đi vệ sinh. Nó cũng có thể làm cho dòng chảy của 

nước tiểu chậm hơn và ít mạnh hơn. Nếu không được điều trị, có nguy cơ dòng 

nước tiểu của bạn sẽ bị chặn hoàn toàn (lưu giữ cấp tính) .Điều này cần được điều 

trị y tế ngay lập tức. Đôi khi phẫu thuật là cần thiết để loại bỏ hoặc giảm kích thước 

của tuyến tiền liệt.

Không dùngDutasteride / TamsulosinHydrochlorideĐối với những loại 

thuốc sau:

•các bảng chữ cái khác(cho sản phẩm mở rộng hoặc áp suất cao)

Dutasteride / TamsulosinHydrochloride Thuốc viên không được khuyến khích với những 

thuốc điều trị sau:

•ketoconazole(được sử dụng để điều trị nhiễm trùng nấm)

Một số loại thuốc điều trị có thể phản ứng vớiDutasteride / 
TamsulosinHydrochlorideCapsules và có thể khiến bạn gặp phải các tác 
dụng phụ.
•Chất ức chế PDE5(được sử dụng để giúp đạt được hoặc duy trì sự cương cứng) chẳng hạn 

như vardenafil, sildenafil citrate và tadalafil

•verapamil ordiltiazem(cho highbloodpressure)

•ritonaviror indinavir (cho HIV)

•itraconazole hoặc ketaconazole(đối với nhiễm trùng nấm)

•nefazodone(thuốc chống trầm cảm)

•cimetidine(đối với bệnh ung thư dạ dày)

•warfarin(để đông máu)
•erythromycin(một loại thuốc kháng sinh được sử dụng để điều trị nhiễm trùng)

•paroxetine(thuốc chống trầm cảm)

•terbinafine(được sử dụng để điều trị nhiễm trùng nấm)

•diclofenac(được sử dụng để điều trị đau và viêm)

Dutasteride làm giảm sản sinh ra một loại 
hormone gọi làdihydrotestosterone, giúp thu nhỏ 
tuyến tiền liệt và làm giảm các triệu chứng, điều 
này sẽ làm giảm nguy cơ bí tiểu cấp tính và nhu 
cầu phẫu thuật. .

2 Những gì bạn cần làm trước khi bạn sử 
dụngDutasteride / TamsulosinHydrochloride
Không uốngDutasteride / TamsulosinHydrochlorideCapsules

• nếu bạn làngười đàn bà(tại vìthismedicine ismenonly)

• nếu bạn làtrẻ em hoặc vị thành niên dưới 18 tuổi

• Nếu bạndị ứng todutasteride, khácChất ức chế 5-alpha reductase, tamsulosin,đậu 

nành,đậu phụnghoặc với bất kỳ thành phần nào khác của thuốc này (được liệt kê trong 

phần 6)

• nếu bạn cóhuyết áp thấpkhiến bạn cảm thấy chóng mặt, choáng váng hoặc ngất xỉu (

hạ huyết áp chỉnh hình)

• nếu bạn có mộtbệnh gan nặng.

Nếu bạn nghĩ rằng bất kỳ điều nào trong số này áp dụng cho bạn,đừng lấyy tế này cho đến khi 

bạn kiểm tra với bác sĩ của bạn.

Nói với bác sĩ của bạnnếu bạn đang dùng bất kỳ liệu pháp nào trong số này.

Dutasteride / TamsulosinHydrochlorideĐồ uống bằng thức ăn và đồ uống

Cảnh báo và đề phòng Dutasteride / TamsulosinHydrochlorideCapsules nên được thực hiện 30 phút 

sau cùng bột mỗi ngày.Nói chuyện với bác sĩ của bạn trước khi dùngDutasteride / TamsulosinHydrochloride 

Capsules:

• Trong một số nghiên cứu lâm sàng, bệnh nhân dùng nhiều thuốc hơn là 
thuốc chẹn alpha, như tamsulosin, bệnh nhân thất bại chỉ dùng thuốc bôi 
bụi hoặc chỉ dùng thuốc chẹn alpha. Suy tim cho thấy tim của bạn không 
bơm máu tốt như bình thường.

•Makesureyourdoctor biết các vấn đề về gan. Nếu bạn đã từng mắc bất kỳ bệnh nào 

ảnh hưởng đến gan của mình, bạn có thể cần phải kiểm tra thêm một số lần nữa khi 

đang dùngDutasteride / TamsulosinHydrochlorideCapsules.

•Makesureyourdoctor biết nếu bạn có vấn đề với thận của 
bạn.

Mang thai, cho con bú và khả năng sinh sản

Dutasteride / TamsulosinHydrochlorideCapsuleskhông được lấy bởi phụ nữ.

Womenwhoarepregnant (ormaybe) không được xử lý viên nang bị 
rò rỉ.
Dutasteride được hấp thụ qua da và có thể ảnh hưởng đến sự phát triển bình 

thường của amalebaby. Đây là một nguy cơ đặc biệt trong 16 tuần đầu tiên của thai 

kỳ.

Liên hệ với bác sĩ của bạnđể được tư vấn nếu phụ nữ mang thai tiếp xúc với 

Dutasteride / TamsulosinHydrochlorideCapsules.

Tiếp tục đầu cột tiếp theo 
BBBA5891

Tiếp tục qua trang

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

Source : Medicines Org UK

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


Useacondomduring quan hệ tình dục. Dutasteride đã được tìm thấy trong 

semenofmen dùngDutasteride / Tamsulosin. Nếu bạn tình của bạn hoặc có thể đang 

mang thai, bạn phải tránh để người ấy tiếp xúc với tinh dịch của mình.

Không ảnh hưởng (có thể ảnh hưởng đến 1 trong 100 người)

• suy tim (tim trở nên kém hiệu quả hơn trong việc bơm máu xung quanh 
người. Bạn có thể có các triệu chứng như khó thở, cực kỳ mệt mỏi và 
sưng ở mắt cá chân và chân)

• áp suất thấp khi đứng
• tim đập nhanh (đánh trống ngực)

• táo bón, tiêu chảy, nôn mửa, cảm thấy buồn nôn (buồn nôn)

• yếu hoặc mất sức
• đau đầu
• ngứa, chảy nước mũi tắc nghẽn (viêm mũi)

• phát ban da, phát ban, ngứa

• rụng tóc (thường là từ người) hoặc mọc tóc.

Dutasteride / Tamsulosin đã được chứng minh là làm giảm số lượng tinh trùng, lượng tinh dịch và sự di 

chuyển của tinh trùng, do đó, khả năng sinh sản của nam giới có thể bị giảm.

Lái xe và sử dụng máy móc
Dutasteride / TamsulosinHydrochlorideCapsules làm cho một số người chóng mặt, vì vậy nó có thể 

ảnh hưởng đến khả năng lái xe hoặc vận hành máy an toàn của bạn.

Donotdriveoroperatemachinerynếu bạn bị ảnh hưởng trong cách này.

Dutasteride / TamsulosinHydrochloride
Dutasteride / TamsulosinHydrochloride viên chứa chất tạo màu hoàng 
hôn màu vàngFCF (E110) có thể gây ra phản ứng dị ứng.
Dutasteride / TamsulosinHydrochloride viên chứa lecithin fromsoya. Nếu bạn bị dị ứng với 

topeanut hoặc đậu nành, không sử dụng sản phẩm thuốc này.

Viên nang chứa ít hơn 1mmol natri (23mg) mỗi viên nang, 
có nghĩa là về cơ bản là không chứa natri '.

Ảnh hưởng hiếm gặp(có thể ảnh hưởng đến 1 trong 1.000 người)

• sưng mí mắt, mặt, môi, cánh tay hoặc chân (phù mạch)
• ngất xỉu.

Ảnh hưởng rất nghiêm trọng(có thể ảnh hưởng đến 1 trong 10.000 người)

• cương cứng dai dẳng gây đau đớn (priapism)
• phản ứng da nghiêm trọng (Hội chứng Stevens-Johnsonsy)3 Cách dùngDutasteride / TamsulosinHydrochlorideCapsules

Luôn dùng thuốc này. Các tác động phụ khác

Các tác dụng phụ khác đã xảy ra ở một số ít người, nhưng tần suất chính xác của 

chúng không được xác định (không thể ước tính tần suất từ   dữ liệu có sẵn):

• nhịp tim bất thường hoặc nhanh (loạn nhịp tim hoặc nhịp tim nhanh hoặc rung nhĩ)

• hụt hơi (chứng khó thở)
• Phiền muộn

• đau và sưng tinh hoàn của bạn
• chảy máu cam

• phát ban da nghiêm trọng

• thay đổi về tầm nhìn (suy giảm thị lực mờ mắt)
• khô miệng

Nếu bạn không dùng nó thường xuyên, mức độ PSA của bạn có thể bị ảnh hưởng. Kiểm 

tra với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn nếu bạn không chắc chắn.

Làm thế nào để lấy
Nên dùng liều isonecapsule takenonceaday, 30 phút sau 
bữa ăn mỗi ngày.

Làm thế nào để thực hiện

Swallowthecapsuleswhole với nước.Không nên phá vỡ thuốc khi mở viên nang. Tiếp 

xúc với các thành phần của viên nang có thể làm cho viêm họng của bạn bị đau họng.

If you takemoreDutasteride / TamsulosinHydrochlorideCapsules 

thanyoushould

Báo cáo các tác động phụ

Nếu bạn quên bất kỳ tác dụng phụ nào, hãy nói chuyện với bác sĩ, dược sĩ hoặc y tá của bạn. Điều này 

bao gồm bất kỳ tác dụng phụ nào có thể xảy ra không được liệt kê trong tờ rơi này. Bạn cũng có thể báo 

cáo tác dụng phụ trực tiếp qua Trang web YellowCard SchemeWebsite:www.mhra.gov.uk/yellowcard

hoặc tìm kiếmMHRAYellowCard trong Google Play hoặc AppleApp Store. Bằng cách báo cáo các tác dụng 

phụ, bạn có thể thông báo về sự an toàn của thuốc này.

Liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để được tư vấn nếu bạn dùng 

toomanyDutasteride / TamsulosinHydrochlorideCapsules.

Nếu bạn quên dùngDutasteride / TamsulosinHydrochloride 

Capsules
Không dùng liều gấp đôi để bù lại chứng hay quên. Chỉ cần dùng liều tiếp theo của bạn 

vào thời gian bình thường.

5 HowtostoreDutasteride / TamsulosinHydrochlorideCapsules
Tránh xa tầm nhìn của bác sĩ y tế này và cho trẻ em đi khám lại.

Đừng dừng lại Không sử dụng thuốc này sau ngày hết hạn được ghi trên chai hoặc vỉ hoạt 

hình sau khi hết EXP. Hạn sử dụng tính đến ngày cuối cùng của tháng đó.

Không ngừng dùngDutasteride / TamsulosinHydrochlorideCapsules mà không cần nói chuyện với 

bác sĩ của bạn trước.
Đối với chai HPDE, không sử dụng lâu hơn 6 tuần đối với kích thước gói 30 viên và lâu 

hơn 18 tuần đối với kích thước gói 90 viên, sau lần mở đầu tiên.

Nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi nào về việc sử dụng thuốc này, hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ 

của bạn.
Không lưu trữDutasteride / TamsulosinHydrochlorideĐắp trên 30ºC.

Không vứt bỏ bất kỳ loại thuốc nào viawaste nước hoặc đồ gia dụng. Hãy hỏi dược 

sĩ của bạn cách bỏ những loại thuốc mà bạn không còn sử dụng nữa. Các biện 

pháp này sẽ bảo vệ môi trường.
4 Các ảnh hưởng có thể xảy ra

Giống như tất cả các loại thuốc điều trị, bệnh này có tác dụng gây bệnh, mặc dù không phải 

tất cả mọi người đều sử dụng chúng. 6Dị ứng
Các dấu hiệu của phản ứng dị ứng có thể bao gồm:

•phát ban da(có thể ngứa)
•tổ ong(giống như phát ban cây tầm ma)

•sưng da, mặt, môi, chân
Liên hệ với bác sĩ của bạn ngay lập tứcnếu bạn quên bất kỳ triệu chứng nào trong số này, vàngừng 

sử dụngDutasteride / TamsulosinHydrochlorideCapsules.

Nội dung của gói và thông tin khác
WhatDutasteride / TamsulosinHydrochlorideCapsules chứa
• Các chất hoạt tính là dutasteride và tamsulosinhydrochloride. Mỗi 

viên nang chứa 0,5mgdutasteride và 0,4mg tamsulosinhydrochloride.
• Các thành phần khác (tá dược) là:
• vỏ nang cứng: hypromellose, carrageenan (E407), potassiumchloride, 

titaniumdioxide (E171), ironoxide red (E172), Suns yellowFCF (E110).

• Bên trong viên nang cứng: glycerolmonocaprylocaprate và butylhydroxytoluene 

(E321), gelatin, glycerol, titandioxide (E171), sắt oxit vàng (E172), triglyceride 

(chuỗi trung bình), lecithin (có thể chứa dầu đậu nành) (E322), 

cellulosemicrocrystalline, methacrylic acid Chất đồng trùng hợp etyl acrylat (1: 1) 

phân tán 30%, chất đồng trùng hợp axit metacrylic-etyl acrylat (1: 1), magie 

stearat, natrihydroxit, triacetin, talc, titandioxit (E171).

Chóng mặt, choáng váng và ngất xỉu
Thuốc viên có thể gây chóng mặt, choáng váng và 
ngất xỉu trong một số trường hợp hiếm gặp. Nếu 
bạn cảm thấy chóng mặt hoặc choáng váng bất cứ 
lúc nào trong quá trình điều trị,ngồi hoặc nằm dài 
cho đến khi triệu chứng qua đi.

WhatDutasteride / TamsulosinHydrochlorideCapsules trông giống như nội 

dung và nội dung của gói

Các giao dịch da nghiêm trọng Thismedicine có hình dạng dài, dài khoảng 24mm, viên nang cứng với phần thân màu 

nâu và nắp có màu xám.Các dấu hiệu của phản ứng da nghiêm trọng có thể bao gồm:

•Da niêm mạc, đặc biệt là quanh miệng, mũi, mắt và bộ phận mắt(Hội 
chứng Stevens-Johnson). Liên hệ ngay với adoctornếu bạn quên những 

triệu chứng này vàngừng sử dụng Dutasteride / 
TamsulosinHydrochlorideCapsules.

Chúng có sẵn trong các gói 30 viên được đặt trong chai HDPE hoặc 
hộp nhôm / aluminium.

Người giữ giấy phép tiếp thị
AccordHealthcare Limited, SageHouse, 319 Pinner Road, NorthHarrow 

Middlesex, HA1 4HF, UnitedKingdom
Ảnh hưởng chung(có thể ảnh hưởng đến 1 trong 10 người)

• bất lực (không thể sửa đổi) *
• giảm ham muốn tình dục (ham muốn tình dục) *

• khó xuất tinh, chẳng hạn như giảm lượng tinh dịch xuất ra khi quan hệ 
tình dục *

• vú to hoặc căng (nữ hóa tuyến vú)
• chóng mặt.

* Ở một số ít người, một số hiện tượng này có thể tiếp diễn sau khi bạn ngừng 

dùngDutasteride / TamsulosinHydrochlorideCapsules.

nhà chế tạo
SAGMANUFACTURINGS.LU, Crta. NI, Km36 28750 SanAgustindeGuadalix 

Madrid, Tây Ban Nha

Tờ rơi này được sửa đổi lần cuối vào tháng 8 năm 2019.

Nếu bạn muốn tờ rơi likea với văn 
bản lớn hơn, vui lòng liên hệ 
01271385257.

Tiếp tục đầu cột tiếp theo 
BBBA5891


