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Finasterid
(fi nas' teer ide) olarak telaffuz edilir

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Finasterid (Proscar), iyi huylu prostat hipertrofisini (BPH, prostat bezinin büyümesi) tedavi etmek için tek başına veya 

başka bir ilaçla (doksazosin [Cardura]) birlikte kullanılır. Finasterid, sık ve zor idrara çıkma gibi BPH semptomlarını 

tedavi etmek için kullanılır ve akut idrar retansiyonu (ani idrar yapamama) olasılığını azaltabilir. Ayrıca prostat 

ameliyatına ihtiyaç duyulma şansını da azaltabilir. Finasterid (Propecia) aynı zamanda erkek tipi saç dökülmesini 

tedavi etmek için de kullanılır (erkeklerde saç çizgisinin azalmasına veya başın tepesinde saçsızlığa yol açan kafa 

derisindeki saçın kademeli olarak incelmesi). Finasterid'in (Propecia) tedavi ettiği gösterilmemiştir. şakaklarda saç 

seyrelmesi ve kadınlarda veya çocuklarda saç dökülmesini tedavi etmek için kullanılmaz. Finasterid, 5-alfa redüktaz 

inhibitörleri adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Finasterid, vücudun prostatın büyümesine neden olan erkeklik hormonu 

üretimini bloke ederek BPH'yi tedavi eder. Finasterid, vücudun saç derisinde saç büyümesini durduran erkek 

hormonu üretimini bloke ederek erkek tipi saç dökülmesini tedavi eder.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Finasterid ağızdan almak için bir tablet olarak gelir. Genellikle günde bir kez aç veya tok karnına alınır. 
Finasterid'i her gün yaklaşık aynı saatte alın. Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve anlamadığınız 
herhangi bir kısmı doktorunuzdan veya eczacınızdan açıklamasını isteyin. Finasterid'i aynen anlatıldığı gibi alın. 
Doktorunuzun önerdiğinden daha fazla veya daha az almayın veya daha sık almayın.

BPH'yi tedavi etmek için finasterid alıyorsanız, finasterid'in durumunuzu kontrol edebileceğini, ancak tedavi 
etmeyeceğini bilmelisiniz. Belirtilerinizin iyileşmesi en az 6 ay sürebilir. Kendinizi iyi hissetseniz bile finasterid 
almaya devam edin. Doktorunuzla konuşmadan finasterid almayı kesmeyin.

Erkek tipi saç dökülmesini tedavi etmek için finasterid alıyorsanız, saç dökülmesi ve büyümesi zamanla 
yavaş olacağından herhangi bir iyileşme görmeniz en az 3 ay sürebilir. Bununla birlikte, tedavinizin ilk 12 
ayında iyileşme görmeyi beklemelisiniz. 12 ay boyunca finasterid aldıysanız ve herhangi bir iyileşme 
görmediyseniz, daha fazla tedavi muhtemelen yardımcı olmayacaktır. Tedavinize devam edip etmemeniz 
konusunda doktorunuzla konuşun.

Finasterid, ilacı alırken sadece saç dökülmesini yavaşlatacaktır. Halihazırda bir iyileşme fark etmiş olsanız 
bile finasterid almaya devam edin. Doktorunuzla konuşmadan finasterid almayı bırakmayın.
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doktor. İlaç almayı bıraktıktan sonraki ilk 12 ay içinde finasterid alırken tekrar uzayan saçlarınızı 
muhtemelen kaybedeceksiniz.

Hasta için üretici bilgilerinin bir kopyasını eczacınıza veya doktorunuza sorun.

bu ilacın kullanım alanları

Bu ilaç diğer kullanımlar için reçete edilebilir; daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

özel önlemler almalı mıyım?

Finasterid almadan önce,

finasteride, diğer ilaçlara veya finasterid tabletlerindeki bileşenlerden herhangi birine alerjiniz varsa 
doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. İçindekiler listesi için eczacınıza danışın veya hasta bilgilerini kontrol 
edin.

aldığınız veya almayı planladığınız reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve 
bitkisel ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu 
değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir.

doktorunuza karaciğer hastalığınız veya prostat kanseriniz olup olmadığını söyleyin.

finasteridin sadece erkeklerde kullanıldığını bilmelisiniz. Kadınlar, özellikle hamile olan veya 
olabilecek olanlar, kırılmış veya ezilmiş finasterid tabletlerine dokunmamalıdır. Kırık veya ezilmiş 
finasterid tabletlerine dokunmak fetüse zarar verebilir. Hamile olan veya hamile kalabilecek bir 
kadın kırılmış veya ezilmiş finasterid tabletlerine dokunursa, bölgeyi hemen sabun ve suyla yıkamalı 
ve doktorunu aramalıdır.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Kaçırdığınız dozu atlayın ve normal doz programınıza devam edin. Kaçırılanı telafi etmek için çift 
doz almayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

Finasterid yan etkilere neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri şiddetliyse veya geçmiyorsa 
doktorunuza söyleyin:

ereksiyon olamama veya sürdürememe

cinsel istek azalması

boşalma ile ilgili sorunlar (azalmış boşalma hacmi dahil)

testislerde ağrı

depresyon

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu belirtilerden herhangi birini yaşarsanız derhal 
doktorunuzu arayın:

göğüslerde boyut artışı, topaklar, ağrı veya meme başı akıntısı gibi değişiklikler

döküntü
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kaşıntı

kurdeşen

dudakların ve yüzün şişmesi

nefes alma veya yutma zorluğu

Finasterid başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı kullanırken olağandışı bir sorununuz varsa 
doktorunuzu arayın.

Finasterid almak, yüksek dereceli prostat kanseri (diğer prostat kanseri türlerinden daha hızlı 
yayılan ve büyüyen bir prostat kanseri türü) geliştirme riskinizi artırabilir. Finasterid almanın riskleri 
hakkında doktorunuzla konuşun.

Ciddi bir yan etki yaşarsanız, siz veya doktorunuz Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) MedWatch Olumsuz 
Olay Raporlama programına çevrimiçi olarak bir rapor gönderebilirsiniz.
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) veya telefonla 
(1-800-332-1088).

Bu ilacın saklanması ve atılması hakkında bilgi sahibi olmalı mıyım?

Bu ilacı geldiği kapta, sıkıca kapalı ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Oda sıcaklığında 
ve aşırı ısı ve nemden uzakta (banyoda değil) saklayın.

Pek çok kap (haftalık hap hatırlatıcıları ve göz damlaları, kremler, yamalar ve inhalatörler için olanlar gibi) çocuklara 

dirençli olmadığından ve küçük çocuklar bunları kolayca açabileceğinden, tüm ilaçları çocukların göremeyeceği ve 

erişemeyeceği bir yerde tutmak önemlidir. Küçük çocukları zehirlenmekten korumak için, her zaman emniyet 

kapaklarını kilitleyin ve ilacı derhal güvenli bir yere koyun - yukarıda ve uzakta, onların görüş ve erişemeyeceği bir 

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

Gereksiz ilaçlar evcil hayvanların, çocukların ve diğer kişilerin tüketmemesi için özel yöntemlerle 
imha edilmelidir. Ancak, bu ilacı tuvalete atmamalısınız. Bunun yerine, ilacınızı atmanın en iyi yolu 
bir ilaç geri alma programıdır. Topluluğunuzdaki geri alma programları hakkında bilgi edinmek için 
eczacınızla konuşun veya yerel çöp/geri dönüşüm departmanınızla iletişime geçin. FDA'nın Güvenli 
İlaç İmhası web sitesine bakın (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) bir geri alma 
programına erişiminiz yoksa daha fazla bilgi için.

n acil/aşırı doz vakası

Doz aşımı durumunda, 1-800-222-1222 numaralı telefondan zehir kontrol yardım hattını arayın. Bilgi ayrıca çevrimiçi olarak 

şu adreste mevcuttur:https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Mağdur bayılmışsa, nöbet 

geçirmişse, nefes almakta güçlük çekiyorsa veya uyanamıyorsa, hemen 911'den acil servisi arayın.

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?
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Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz vücudunuzun finasteride tepkisini kontrol 

etmek için bazı laboratuvar testleri isteyecektir.

Herhangi bir laboratuvar testi yaptırmadan önce doktorunuza ve laboratuvar personeline finasterid kullandığınızı 

söyleyin.

İlaçlarınızı başkasının almasına izin vermeyin. Reçetenizi tekrar doldurmakla ilgili tüm sorularınızı 
eczacınıza sorunuz.

Aldığınız tüm reçeteli ve reçetesiz (reçetesiz) ilaçların yanı sıra vitaminler, mineraller veya diğer diyet 
takviyeleri gibi ürünlerin yazılı bir listesini tutmanız önemlidir. Bu listeyi her doktora gittiğinizde veya 
hastaneye kabul ettiğinizde yanınızda getirmelisiniz. Acil durumlarda yanınızda bulundurmanız da 
önemli bilgiler.

rand isimleri

propecia®

proscar®

Entadfi®(Finasterid, Tadalafil içeren bir kombinasyon ürünü olarak)
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