
Дутастерид/Тамсулозин хидрохлорид 0,5 
mg/0,4 mg твърди капсули

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това 

лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

• Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

• Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

• Това лекарство е предписано само на Вас. Не го предавайте на зъби. Това може да им 

навреди, дори ако техните признаци на заболяване са същите като вашите.

• Ако получите някакви нежелани реакции, говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска 

сестра. Това включва всички възможни нежелани реакции, които не са изброени в тази листовка. Вижте раздел 4.

• Пълното наименование на това лекарство е Dutasteride/Tamsulosin 

Hydrochloride 0,5mg/0,4mgHardCapsules, но в тази листовка то ще бъде 

посочено като Dutasteride/TamsulosinHydrochlorideCapsules.

•Операция на катаракта (мътни лещи).. Ако ще се подложите на операция за 

отстраняване на катаракта, Вашият лекар може да Ви помоли да спрете приема на капсули 

Дутастерид/ Тамсулозин Хидрохлорид за известно време преди операцията. Кажете на 

Вашия очен специалист преди операцията, че приемате Дутастерид/ Тамсулозин 

Хидрохлорид Капсули или тамсулозин ще Ви трябва предварително. да вземете подходящи 

предпазни мерки, за да предотвратите усложнения по време на вашата операция.

•Жени, деца и юношине трябва да се справят с изтичането на капсули 

Dutasteride/Tamsulosin Hydrochloride, тъй като активната съставка може да 

се абсорбира през кожата.Измийте незабавно засегнатата областсъс 

сапун и вода, ако има контакт с кожата.

•Използвайте презерватив по време на полов акт. Дутастерид е открит в спермата на мъже, 

приемащи капсули Дутастерид/Тамсулозин хидрохлорид. Ако партньорът ви е или може да е 

бременна, трябва да избягвате да я излагате на семенната си течност, тъй като дутастеридът 

може да повлияе на нормалното развитие на бебето. Доказано е, че дутастерид намалява броя 

на сперматозоидите, обема на спермата и подвижността на спермата. Това може да намали 

плодовитостта ви.

•Дутастерид/Тамсулозин хидрохлоридКапсули ефект на кръвен тест за PSA (простатно-

специфичен антиген), който понякога се използва за откриване на рак на простатата. Вашият 

лекар трябва да е наясно с този ефект и все още може да използва теста за откриване на рак на 

простатата. Ако имате кръвен тест за PSA, кажете на Вашия лекар, че приемате Dutasteride/

Tamsulosin Hydrochloride Capsules.Мъжете, приемащи капсули Дутастерид/Тамсулозин 

хидрохлорид, трябва редовно да се изследват PSA.

• В клинично проучване на мъже с повишен риск от рак на простатата, мъжете, приемащи 

дутастерид, са имали апо-често сериозна форма на рак на простататаотколкото мъжете, 

които не са приемали дутастерид. Ефектът на дутастерид върху тази сериозна форма на рак 

на простатата не е ясен.

•Дутастерид/Тамсулозин хидрохлорид Капсулите могат да причинят уголемяване и 

чувствителност на гърдите. Ако това стане обезпокоително или ако забележите бучки в 

гърдитеилисекреция от зърнататрябва да говорите с Вашия лекар за тези промени, тъй като 

те може да са признаци на сериозно състояние, като рак на гърдата.

Какво има в тази листовка

1 Какво представляват капсулите Dutasteride/Tamsulosin Hydrochloride 

и за какво се използват

Какво трябва да знаете, преди да приемете дутастерид/ 

тамсулозин хидрохлорид капсули
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Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Дутастерид/Тамсулозин хидрохлоридКапсули 

Съдържание на опаковката и друга информация
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1 Какво представляват капсулите Dutasteride/Tamsulosin Hydrochloride 

и за какво се използват

Дутастерид/Тамсулозин хидрохлорид Капсулите се използват за лечение на увеличена 

простата(доброкачествена простатихиперплазия) - нераково разрастване на простатната 

жлеза, причинено от производството на голямо количество хормон, наречен 

дихидротестостерон.
Свържете се с Вашия лекар или фармацевтако имате въпроси относно приема 

на капсули Дутастерид/Тамсулозин хидрохлорид.Дутастерид/Тамсулозин хидрохлорид Капсулите са комбинация от две 

различни лекарства, наречени дутастерид и тамсулозин.

Дутастерид принадлежи към група лекарства, наречениИнхибитори на 5-алфа 

редуктазатаи тамсулозин принадлежи към група лекарства, наречениалфаблокери.

Други лекарства и капсули дутастерид/тамсулозин 
хидрохлорид
Уведомете Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да 

приемате други лекарства.

С нарастването на простатата това може да доведе до проблеми с урината, като затруднено 

преминаване на урината и нужда от често ходене до тоалетната. Това също може да доведе до 

по-бавен и по-малко силен поток на урината. Ако не се лекува, съществува риск потокът на 

урината Ви да бъде напълно блокиран (акутеуринна ретенция).Това изисква незабавно 

медицинско лечение. Понякога е необходима операция за отстраняване или намаляване на 

размера на простатната жлеза.

Не приемайте капсули Дутастерид/Тамсулозин хидрохлорид с тези 

лекарства:

•други алфа-блокери(за увеличена простата или високо кръвно налягане)

Дутастерид/Тамсулозин хидрохлорид Капсулите не се препоръчват с тези 

лекарства:

•кетоконазол(използвани за лечение на гъбични инфекции)

Някои лекарства могат да реагират с капсули Dutasteride/Tamsulosin Hydrochloride и 

може да увеличат вероятността да имате странични ефекти. Тези лекарства включват:

•PDE5 инхибитори(използвани за подпомагане на постигането или поддържане на ерекция), като 

варденафил, силденафил цитрат и тадалафил

•верапамил ордилтиазем(за високо кръвно налягане)

•ритонавир индинавир (за ХИВ)

•итраконазол или кетаконазол(за гъбични инфекции)

•нефазодон(антидепресант)
•циметидин(за стомашни язви)

•варфарин(за съсирване на кръвта)

•еритромицин(антибиотик, използван за лечение на инфекции)

•пароксетин(антидепресант)

•тербинафин(използвани за лечение на гъбични инфекции)

•диклофенак(използвани за лечение на болка и възпаление)

Дутастерид понижава производството на хормон, наречен дихидротестостерон, който помага 

за свиване на простатата и облекчаване на симптомите. Това ще намали риска от остро 

задържане на урина и необходимостта от операция. Тамсулозин действа като отпуска 

мускулите на простатната жлеза, което улеснява преминаването на урината и бързо 

подобрява симптомите .

2 Какво трябва да знаете, преди да приемете дутастерид/ 

тамсулозин хидрохлорид капсули
Не приемайте капсули Дутастерид/Тамсулозин хидрохлорид

• ако сте ажена(защототова лекарство е само формално)

• ако сте адете или юноша под 18 години
• ако ти сиалергичен тодутастерид, другиИнхибитори на 5-алфа редуктазата, тамсулозин

,соя,фъстъкили към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6)

• ако иматениско кръвно наляганекоето ви кара да се чувствате замаяни, световъртеж или 

припадък (ортостахипотензия)

• ако имате aтежко чернодробно заболяване.

Ако смятате, че някое от тях се отнася за вас,не вземайтова лекарство, докато не се 

консултирате с Вашия лекар.

Кажете на Вашия лекарако приемате някое от тези лекарства.

Дутастерид/Тамсулозин хидрохлорид Капсули с храна и 
напитки

Предупреждения и предпазни мерки Дутастерид/Тамсулозин хидрохлорид трябва да се приемат 30 минути след едно и 

също хранене всеки ден.Говорете с Вашия лекар, преди да приемете Дутастерид/Тамсулозин хидрохлорид 

капсули:

• В някои клинични проучвания повече пациенти, приемащи дутастерид и друго лекарство, 

наречено алфа-блокер, като тамсулозин, са имали сърдечна недостатъчност, отколкото 

пациентите, приемащи само дустастерид или само алфа-блокер. Сърдечна недостатъчност 

означава, че сърцето ви не изпомпва кръв, както би трябвало.

•Уверете се, че Вашият лекар знае за проблеми с черния дроб. Ако сте имали някакво 

заболяване, засягащо черния дроб, може да се нуждаете от допълнителни прегледи, докато 

приемате Dutasteride/Tamsulosin Hydrochloride Capsules.

•Уверете се, че Вашият лекар знае, ако имате сериозни проблеми с 

бъбреците.

Бременност, кърмене и плодовитост
Дутастерид/Тамсулозин хидрохлорид Капсулине трябва да се приема от жени.

Жени, които са бременни (или може би) не трябва да се справят с изтичащите 

капсули.

Дутастерид се абсорбира през кожата и може да повлияе на нормалното 

развитие на amalebaby. Това е особен риск през първите 16 седмици от 

бременността.

Свържете се с Вашия лекарза съвет, ако бременна жена е влязла в контакт с 

Dutasteride/Tamsulosin Hydrochloride Capsules.

Продължение в началото на следващата 

колона BBBA5891

Продължение на страницата

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

Source : Medicines Org UK

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


Използвайте презерватив по време на полов акт. Дутастерид е открит в спермата на 

мъже, приемащи дутастерид/тамсулозин. Ако партньорът ви е или може да е бременна, 

трябва да избягвате да я излагате на вашата сперма.

Нечести странични ефекти (може да засегне до 1 на 100 души)

• сърдечна недостатъчност (сърцето става по-малко ефективно при изпомпване на 

кръв около тялото. Може да имате симптоми като задух, силна умора и подуване на 

глезените и краката)

• ниско кръвно налягане при изправяне

• ускорен пулс (сърцебиене)

• запек, диария, повръщане, гадене (гадене)
• слабост или загуба на сила

• главоболие

• сърбеж, запушен или хрема (ринит)

• кожен обрив, копривна треска, сърбеж

• загуба на коса (обикновено от тялото) или растеж на косата.

Доказано е, че дутастерид/тамсулозин намалява броя на сперматозоидите, обема на спермата и движението 

на спермата. Поради това мъжката фертилитет може да бъде намалена.

Шофиране и използване на машини

Капсулите от дутастерид/тамсулозин хидрохлорид предизвикват замаяност на някои хора, така че може да 

повлияе на способността ви за безопасно шофиране или работа с машини.

Не карайте или управлявайте машиниако сте засегнати по този начин.

Дутастерид/Тамсулозин хидрохлоридКапсулите съдържат

Dutasteride/Tamsulosin Hydrochloride Капсулите съдържат оцветителя sunset 

yellowFCF (E110), който може да причини алергични реакции.

Дутастерид/Тамсулозин хидрохлорид Капсулите съдържат лецитин от соя. Ако сте алергични към 

фъстъци или соя, не използвайте този лекарствен продукт.

Дутастерид/Тамсулозин хидрохлорид Капсулите съдържат по-малко от 1 mmol 

натрий (23 mg) на капсула, тоест по същество „без натрий“.

Редки странични ефекти(може да засегне до 1 на 1000 души)

• подуване на клепачите, лицето, устните, ръцете или краката (ангиоедем)

• припадък.

Много редки странични ефекти(може да засегне до 1 на 10 000 души)

• упорита болезнена ерекция на пениса (приапизъм)

• сериозни кожни реакции (Синдром на Стивънс-Джонсън)3 Как да приемате Дутастерид/Тамсулозин хидрохлорид в капсули

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или 

фармацевт.

Други странични ефекти

Други нежелани реакции са се появили при малък брой мъже, но тяхната точна 

честота не е известна (честотата не може да бъде оценена от наличните данни):

• необичаен или бърз пулс (аритмия или тахикардия или предсърдно мъждене)

• задух (диспнея)
• депресия
• болка и подуване на тестисите

• кървене от носа

• тежък кожен обрив

• промени в зрението (замъглено зрение или зрително увреждане)

• суха уста

Ако не го приемате редовно, мониторингът на нивата на PSA може да бъде засегнат. 

Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт, ако не сте сигурни.

Колко да взема
Препоръчителната доза е една капсула, приемана веднъж дневно, 30 минути след 

същото хранене всеки ден.

Как да приемате

Поглъщайте капсулите цели с вода.Не дъвчете, отваряйте капсулата. 

Контактът със съдържанието на капсулите може да причини възпалено гърло в 

устата.

Ако приемате повече Дутастерид/Тамсулозин хидрохлорид капсули, 

отколкото трябва

Отчитане на странични ефекти

Ако получите някакви нежелани реакции, говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това 

включва всички възможни нежелани реакции, които не са изброени в тази листовка. Можете също да 

съобщите нежелани реакции директно чрез уебсайта на схемата на жълтата карта:www.mhra.gov.uk/yellowcard

или потърсете MHRAYellowCard в Google Play или AppleApp Store. Като съобщавате нежелани реакции, можете 

да помогнете да предоставите повече информация относно безопасността на това лекарство.

Свържете се с Вашия лекар или фармацевт за съвет, ако приемате 

toomanyDutasteride/TamsulosinHydrochlorideCapsules.

Ако сте пропуснали да приемете Дутастерид/Тамсулозин хидрохлорид 

капсули

Не приемайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза. Просто вземете следващата си доза в 

обичайното време.

5 Как да съхранявате Дутастерид/Тамсулозин хидрохлоридКапсули
Съхранявайте това лекарство на място, недостъпно за деца.

Не спирайте Dutasteride/Tamsulosin 
HydrochlorideКапсули без съвет

Не използвайте това лекарство след срока на годност, който е отбелязан върху картонената бутилка или 

блистера след Годен до. Срокът на годност се отнася до последния ден от този месец.

Не спирайте приема на капсули Dutasteride/Tamsulosin Hydrochloride, без първо 

да говорите с Вашия лекар.
За бутилки HPDE, не използвайте повече от 6 седмици за опаковки с 30 капсули и 

повече от 18 седмици за опаковки от 90 капсули след първо отваряне.

Ако имате някакви допълнителни въпроси относно употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар 

или фармацевт.

Да не се съхранява Dutasteride/Tamsulosin HydrochlorideКапсули над 30ºC.

Не изхвърляйте никакви лекарства в отпадни води или битови отпадъци. Попитайте вашия 

фармацевт как да изхвърлите лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще помогнат 

за опазването на околната среда.

4 Възможни странични ефекти

Както всички лекарства, това лекарство може да причини странични ефекти, 

въпреки че не всеки ги получава. 6
Алергична реакция

Признаците на алергични реакции могат да включват:

•кожен обрив(което може да сърби)

•копривна треска(като обрив от коприва)

•подуване на клепачите, лицето, устните, мишниците или краката

Незабавно се свържете с Вашия лекарако получите някой от тези симптоми испрете да 

използвате капсули Dutasteride/Tamsulosin Hydrochloride.

Съдържание на опаковката и друга информация

Какво съдържат капсулите Dutasteride/Tamsulosin Hydrochloride

• Активните вещества са дутастерид и тамсулозинхидрохлорид. Всяка 

капсула съдържа 0,5 mg дутастерид и 0,4 mg тамсулозинхидрохлорид.

• Другите съставки (помощни вещества) са:

• твърда капсулна обвивка: хипромелоза, карагенан (E407), калиев хлорид, титанов 

диоксид (E171), железен оксид червен (E172), слънчево жълто FCF (E110).

• Вътре в твърдата капсула: глицеролмонокаприлокапрат и бутилхидрокситолуен 

(E321), желатин, глицерол, титанов диоксид (E171), жълт железен оксид (E172), 

триглицериди (средна верига), лецитин (може да съдържа соево масло), 

celluloserymetry, cellulose-2 етил акрилат кополимер (1:1) дисперсия 30%, метакрилова 

киселина-етилакрилат кополимер (1:1), магнезиев стеарат, натриев хидроксид, 

триацетин, талк, титанов диоксид (E171).

Световъртеж, световъртеж и припадък
Дутастерид/Тамсулозин хидрохлорид могат да причинят световъртеж, замаяност и в редки 

случаи припадък. Внимавайте, когато преминавате от легнало или седнало положение към 

седнало или изправено, особено ако се събуждате през нощта, докато не разберете как ви 

влияе това лекарство. Ако се чувствате замаяни или замаяни по всяко време по време на 

лечението,седнете или легнете, докато симптомите преминат.
Как изглеждат капсулите на дутастерид/тамсулозин хидрохлорид и какво 

съдържа опаковката

Сериозни кожни реакции Това лекарство е непродълговати, с дължина около 24 mm, твърди капсули с кафяво 

тяло и оранжева капачка.Признаците на сериозни кожни реакции могат да включват:

•широко разпространено с мехури и пилинг на кожата, особено около устата, 

носа, очите и гениталиите(Синдром на Стивънс-Джонсън). Незабавно се 

свържете с лекарако получите тези симптоми испиране на употребата на 

капсули Dutasteride/Tamsulosin Hydrochloride.

Предлагат се в опаковки от 30 капсули, поставени в HDPE бутилки или 

алуминиеви/алуминиеви блистери.

Притежател на MarketingAuthorisation

AccordHealthcare Limited, SageHouse , 319 Pinner Road, NorthHarrow Middlesex, 

HA1 4HF, Обединеното кралство
Общи странични ефекти(може да засегне до 1 на 10 души)

• импотентност (не е в състояние да постигне или поддържа ерекция)*

• намалено сексуално желание (либидото)*

• затруднения с еякулацията, като например намаляване на количеството сперма, освободена по време на 

секс*

• уголемяване или чувствителност на гърдите (гинекомастия)

• виене на свят.

* При малък брой хора някои от тези събития може да продължат, след като спрете да 

приемате Dutasteride/Tamsulosin Hydrochloride Capsules.

Производител

SAGMANUFACTURINGS.LU , Crta. NI, Km36 28750 SanAgustindeGuadalix 

Мадрид, Испания

Тази листовка е преразгледана последно през август 2019 г.

Ако желаете листовка с по-
голям текст, моля, свържете се 
с 01271385257.

Продължение в началото на следващата 

колона BBBA5891


