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Finasterid
pronunțat ca (fi nas' teer ide)

de ce este prescris acest medicament?

Finasterida (Proscar) este utilizat singur sau în combinație cu un alt medicament (doxazosin [Cardura]) pentru a trata 

hipertrofia benignă de prostată (HBP, mărirea prostatei). Finasterida este utilizată pentru a trata simptomele HBP, cum ar fi 

urinarea frecventă și dificilă și poate reduce șansa de retenție urinară acută (incapacitatea bruscă de a urina). De asemenea, 

poate scădea șansele ca o intervenție chirurgicală la prostată să fie necesară. Finasterida (Propecia) este, de asemenea, 

utilizată pentru a trata căderea părului cu model masculin (rățierea treptată a părului de pe scalp, care duce la o retragere a 

firului de păr sau la chelie pe partea superioară a capului la bărbați.) Nu s-a demonstrat că finasterida (Propecia) tratează 

rărirea părului la tâmple și nu este utilizat pentru a trata căderea părului la femei sau copii. Finasterida face parte dintr-o 

clasă de medicamente numite inhibitori ai 5-alfa reductazei. Finasterida tratează HPB blocând producția de către organism 

a unui hormon masculin care determină creșterea prostatei. Finasterida tratează căderea părului de tip masculin prin 

blocarea producției de către organism a unui hormon masculin la nivelul scalpului care oprește creșterea părului.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Finasterida vine sub formă de tablete de luat pe cale orală. De obicei, se ia o dată pe zi, cu sau fără alimente. Luați finasterid 

în fiecare zi aproximativ la aceeași oră. Urmați cu atenție instrucțiunile de pe eticheta rețetei și adresați-vă medicului 

dumneavoastră sau farmacistului să vă explice orice parte pe care nu o înțelegeți. Luați finasterida exact așa cum este 

indicat. Nu luați mai mult sau mai puțin sau luați mai des decât este prescris de medicul dumneavoastră.

Dacă luați finasteridă pentru a trata BPH, trebuie să știți că finasterida vă poate controla starea, dar nu o va 

vindeca. Poate dura cel puțin 6 luni înainte ca simptomele să se amelioreze. Continuați să luați finasterid chiar 

dacă vă simțiți bine. Nu încetați să luați finasterid fără a discuta cu medicul dumneavoastră.

Dacă luați finasterid pentru a trata căderea părului masculin, poate dura cel puțin 3 luni înainte de a observa orice 

îmbunătățire, deoarece căderea și creșterea părului au loc lent în timp. Cu toate acestea, ar trebui să vă așteptați să 

vedeți îmbunătățiri în primele 12 luni de tratament. Dacă ați luat finasterid timp de 12 luni și nu ați observat nicio 

ameliorare, tratamentul suplimentar probabil nu vă va ajuta. Discutați cu medicul dumneavoastră dacă ar trebui să 

vă continuați tratamentul.

Finasterida va încetini doar căderea părului în timp ce luați medicamentul. Continuați să luați finasterid, chiar 
dacă ați observat deja o îmbunătățire. Nu încetați să luați finasterid fără a vorbi cu dumneavoastră

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a698016.html 1/4

TITLE - FINASTERIDE / PROPECIA PROSCAR
MEDICATION PATIENT INFORMATION 
IN ROMANIAN

Source : U.S. National Library of Medicine

https://medlineplus.gov/
https://medlineplus.gov/druginformation.html
www.911globalmeds.com/buy-finasteride-propecia-proscar-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a698016.html


14.04.22, 13:19 Finasterid: MedlinePlus informații despre medicamente

doctor. Probabil veți pierde orice păr care a crescut din nou în timp ce luați finasterid în primele 12 luni 
după ce încetați să luați medicamentul.

Adresați-vă farmacistului sau medicului dumneavoastră pentru o copie a informațiilor producătorului pentru pacient.

există utilizări pentru acest medicament

Acest medicament poate fi prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe informații.

ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a lua finasterid,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la finasterid, la orice alte medicamente sau la oricare dintre 

ingredientele comprimatelor de finasterid. Întrebați farmacistul sau verificați informațiile despre pacient pentru o listă a 

ingredientelor.

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce medicamente eliberate pe bază de rețetă și fără prescripție medicală, vitamine, 

suplimente nutritive și produse pe bază de plante pe care le luați sau intenționați să le luați. Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit 

să modifice dozele de medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție pentru efectele secundare.

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată boală hepatică sau cancer de prostată.

trebuie să știți că finasterida este utilizată numai la bărbați. Femeile, în special cele care sunt sau pot rămâne 
însărcinate, nu trebuie să atingă comprimatele de finasterid rupte sau zdrobite. Atingerea comprimatelor de 
finasteridă sparte sau zdrobite poate dăuna fătului. Dacă o femeie însărcinată sau care ar putea rămâne 
însărcinată atinge comprimatele de finasterid rupte sau zdrobite, trebuie să spele imediat zona cu apă și 
săpun și să-și sune medicul.

ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Omiteți doza omisă și continuați programul obișnuit de dozare. Nu luați o doză dublă pentru a 
compensa doza uitată.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Finasterida poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre aceste 

simptome este severe sau nu dispare:

incapacitatea de a avea sau de a menține o erecție

scăderea dorinței sexuale

probleme cu ejacularea (inclusiv scăderea volumului ejaculatului)

durere la nivelul testiculelor

depresie

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre aceste simptome, sunați imediat 
medicului dumneavoastră:

modificări ale sânilor, cum ar fi creșterea dimensiunii, noduli, durere sau scurgeri ale mameloanelor

eczemă
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mâncărime

urticarie

umflarea buzelor și a feței

dificultăți de respirație sau de înghițire

Finasterida poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în timp ce 

luați acest medicament.

Utilizarea finasteridei poate crește riscul de a dezvolta cancer de prostată de grad înalt (un tip de cancer de prostată care 

se răspândește și crește mai repede decât alte tipuri de cancer de prostată). Discutați cu medicul dumneavoastră despre 

riscurile de a lua finasteride.

Dacă aveți o reacție secundară gravă, dumneavoastră sau medicul dumneavoastră puteți trimite un raport online programului 

MedWatch de raportare a evenimentelor adverse al Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) sau la telefon 
(1-800-332-1088).

ce ar trebui să știu despre depozitarea și eliminarea acestui medicament?

Păstrați acest medicament în recipientul în care a venit, bine închis și la îndemâna copiilor. Păstrați-l la 
temperatura camerei și ferit de excesul de căldură și umiditate (nu în baie).

Este important să păstrați toate medicamentele la vederea și la îndemâna copiilor, deoarece multe recipiente (cum ar fi 

pastilele săptămânale și cele pentru picături pentru ochi, creme, plasturi și inhalatoare) nu sunt rezistente la copii, iar copiii 

mici le pot deschide cu ușurință. Pentru a proteja copiii mici de otrăvire, încuiați întotdeauna capacele de siguranță și 

plasați imediat medicamentul într-un loc sigur - unul care este sus, departe și departe de vederea și de îndemâna lor.http://

www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Medicamentele care nu sunt necesare trebuie eliminate în moduri speciale pentru a se asigura că animalele de companie, copiii 

și alte persoane nu le pot consuma. Cu toate acestea, nu ar trebui să aruncați acest medicament în toaletă. În schimb, cel mai 

bun mod de a vă elimina medicamentele este printr-un program de preluare a medicamentelor. Discutați cu farmacistul sau 

contactați departamentul local de gunoi/reciclare pentru a afla despre programele de preluare din comunitatea dvs. Consultați 

site-ul FDA privind eliminarea în siguranță a medicamentelor (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) pentru mai multe 

informații dacă nu aveți acces la un program de preluare.

n caz de urgență/suprdozaj

În caz de supradozaj, sunați la linia de asistență pentru controlul otrăvirii la 1-800-222-1222. Informațiile sunt disponibile și 

online la adresahttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Dacă victima s-a prăbușit, a avut o 

criză, are dificultăți de respirație sau nu poate fi trezită, sunați imediat serviciile de urgență la 911.

ce alte informatii ar trebui sa stiu?
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Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră și cu laboratorul. Medicul dumneavoastră va comanda anumite teste de laborator pentru a verifica 

răspunsul organismului dumneavoastră la finasterid.

Înainte de a efectua orice test de laborator, spuneți medicului dumneavoastră și personalului de laborator că luați 

finasterid.

Nu lăsați pe nimeni altcineva să vă ia medicamentele. Adresați-vă farmacistului orice întrebări pe care le aveți 

despre reumplerea rețetei.

Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție 

medicală (fără prescripție medicală) pe care le luați, precum și a oricăror produse, cum ar fi vitaminele, mineralele sau alte 

suplimente alimentare. Ar trebui să aduceți această listă cu dvs. de fiecare dată când vizitați un medic sau dacă sunteți internat 

într-un spital. De asemenea, este o informație importantă de purtat cu tine în caz de urgență.

nume rand

Propecia®

Proscar®

Entadfi®(ca o combinație de produse care conține Finasterid, Tadalafil)
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