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DESCRIERE

PROPECIA®(finasterida), un compus sintetic 4-azasteroid, este un inhibitor specific de tip steroiziII 5α-
reductaza, o enzimă intracelulară care transformă androgenul testosteron în 5α-dihidrotestosteron 
(DHT).

Finasterida este 4-azaandrost-1-ene-17-carboxamidă,N-(1,1-dimetiletil)-3-oxo-,(5a,17p)-. Formula empirică 
a finasteridei este C23H36N2O2iar greutatea sa moleculară este 372,55. Formula sa structurală este:

The

Finasterida este o pulbere cristalină albă cu un punct de topire aproape de 250°C. Este liber solubil în 
cloroform și în solvenți cu alcool inferior, dar este practic insolubil în apă.

Comprimatele PROPECIA pentru administrare orală sunt comprimate filmate care conțin 1 mg de 
finasterid și următoarele ingrediente inactive: lactoză monohidrat, celuloză microcristalină, amidon 
pregelatinizat, amidon glicolat de sodiu, hidroxipropil metilceluloză, hidroxipropil celuloză LF, dioxid de 
titan, stearat de magneziu, tal. docusat de sodiu, oxid feric galben și oxid feric roșu.

FARMACOLOGIE CLINICĂ

Finasterida este un inhibitor competitiv și specific de tipII5α-reductaza, o enzimă intracelulară care 
transformă androgenul testosteron în DHT. Două izoenzime distincte se găsesc la șoareci, șobolani, maimuțe și 
oameni: TipeușiII.Fiecare dintre aceste izoenzime este exprimată diferențial în țesuturi și stadii de dezvoltare. 
La oameni, Tipeu5α-reductaza este predominantă în glandele sebacee din majoritatea regiunilor pielii, inclusiv 
scalpul și ficatul. Tipeu5α-reductaza este responsabilă pentru aproximativ o treime din DHT circulant. TipulII
Izoenzima 5α-reductază se găsește în principal în prostată, vezicule seminale, epididimide și foliculi de păr, 
precum și în ficat și este responsabilă pentru două treimi din DHT circulant.

La om, mecanismul de acțiune al finasteridei se bazează pe inhibarea sa preferențială a TipuluiII izozimă. 
Folosind țesuturi native (scalp și prostată),in vitrostudiile de legare care examinează potențialul finasteridei de 
a inhiba oricare dintre izoenzime au evidențiat o selectivitate de 100 de ori pentru tipul umanII5α-reductază 
peste tipeuizoenzima (IC50=500 și 4,2 nM pentru TipeușiII,respectiv). Pentru ambele izoenzime, inhibarea de 
către finasterid este însoțită de reducerea inhibitorului la dihidrofinasterid și formarea de aduct cu NADP+. 
Cifra de afaceri pentru complexul enzimatic este lentă (t1/2aproximativ 30 de zile pentru TipIIcomplex enzimatic 
și 14 zile pentru Tipeucomplex).

Finasterida nu are afinitate pentru receptorul androgenic și nu are efecte androgenice, antiandrogenice, 
estrogenice, antiestrogenice sau progestative. Inhibarea tipuluiII5α-reductaza blochează conversia periferică a 
testosteronului în DHT, rezultând scăderi semnificative ale concentrațiilor de DHT serice și tisulare. Finasterida 
produce o reducere rapidă a concentrației serice de DHT, atingând o suprimare de 65% în 24 de ore de la 
administrarea orală cu un comprimat de 1 mg. Nivelurile medii circulante de testosteron și estradiol au fost 
crescute cu aproximativ 15% în comparație cu valoarea inițială, dar acestea au rămas în intervalul fiziologic.

La bărbații cu căderea părului cu model masculin (alopecie androgenetică), scalpul cu chelie conține 
foliculi de păr miniaturizați și cantități crescute de DHT în comparație cu scalpul păros. Administrarea de 
finasteride scade concentrațiile de DHT în scalp și seric la acești bărbați. Contribuțiile relative ale acestor 
reduceri la efectul tratamentului finasteridei nu au fost definite. Prin acest mecanism, finasterida
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pare să întrerupă un factor cheie în dezvoltarea alopeciei androgenetice la acei pacienți predispuși 
genetic.

Un studiu de 48 de săptămâni, controlat cu placebo, conceput pentru a evalua prin fototricogramă efectul PROPECIA 
asupra părului total și în creștere activă (anagen) a scalpului în chelie a înrolat 212 bărbați cu alopecie androgenetică. La 
momentul inițial și la 48 de săptămâni, numărul total de păr și anagen au fost obținute într-o unitate de 1 cm2zona țintă a 
scalpului. Bărbații tratați cu PROPECIA au prezentat creșteri față de valoarea inițială a numărului de păr total și anagen de 7 
fire de păr, respectiv 18 fire de păr, în timp ce bărbații tratați cu placebo au avut scăderi de 10 fire de păr și, respectiv, 9 fire 
de păr. Aceste modificări ale numărului de păr au dus la o diferență între grupuri de 17 fire de păr în numărul total de păr 
(p<0,001) și 27 fire de păr în numărul de păr anagen (p<0,001) și o îmbunătățire a proporției de fire de păr anagen de la 62% 
la valoarea inițială la 68% pentru bărbații tratați cu PROPECIA. Farmacocinetica

Absorbţie
Într-un studiu pe 15 subiecți bărbați tineri sănătoși, biodisponibilitatea medie a comprimatelor de finasterid 1 mg 

a fost de 65% (interval 26-170%), pe baza raportului dintre aria sub curbă (ASC) față de o referință intravenoasă (IV). 
doza. La starea de echilibru după administrarea cu 1 mg/zi (n=12), concentrația plasmatică maximă a finasteridei a 
fost în medie de 9,2 ng/ml (interval, 4,9-13,7 ng/ml) și a fost atinsă la 1 până la 2 ore după administrare; AUC(0-24 ore)a 
fost de 53 ng•h/mL (interval, 20-154 ng•h/mL). Biodisponibilitatea finasteridei nu a fost afectată de alimente.

Distributie
Volumul mediu de distribuție la starea de echilibru a fost de 76 litri (interval, 44-96 litri; n=15). Aproximativ 90% 

din finasterida circulantă se leagă de proteinele plasmatice. Există o fază de acumulare lentă pentru finasterid după 
doze multiple.

S-a descoperit că finasterida traversează bariera hemato-encefalică.
Nivelurile spermei au fost măsurate la 35 de bărbați care au luat finasterid 1 mg/zi timp de 6 săptămâni. În 60% (21 din

35) din probe, nivelurile de finasteride au fost nedetectabile (<0,2 ng/mL). Nivelul mediu de finasteride a fost de 0,26 
ng/mL, iar cel mai înalt nivel măsurat a fost de 1,52 ng/mL. Folosind cel mai mare nivel de sperma măsurat și 
presupunând o absorbție de 100% dintr-un ejaculat de 5 ml pe zi, expunerea umană prin absorbție vaginală ar fi de 
până la 7,6 ng pe zi, ceea ce este de 750 de ori mai mică decât expunerea din doza fără efect pentru dezvoltare. 
anomalii la maimuțele Rhesus și de 650 de ori mai puțin decât doza de finasterid (5 μg) care nu a avut niciun efect 
asupra nivelurilor circulante de DHT la bărbați (vezi PRECAUȚII,Sarcina). Metabolism

Finasterida este metabolizată pe scară largă în ficat, în principal prin intermediul subfamilia de enzime 
citocrom P450 3A4. Au fost identificați doi metaboliți, catena laterală t-butil monohidroxilată și metaboliții 
acidului monocarboxilic, care nu posedă mai mult de 20% din activitatea inhibitoare a 5α-reductazei a 
finasteridei.
Excreţie

După perfuzia intravenoasă la subiecții tineri sănătoși (n=15), clearance-ul plasmatic mediu al finasteridei a 
fost de 165 ml/min (interval, 70-279 ml/min). Timpul mediu de înjumătățire plasmatică terminală a fost de 4,5 
ore (interval, 3,3-13,4 ore; n=12). În urma unei doze orale de14C-finasterida la om (n=6), o medie de 39% 
(interval, 32-46%) din doză a fost excretată în urină sub formă de metaboliți; 57% (interval, 51-64%) a fost 
excretat în fecale.

Timpul mediu de înjumătățire terminal este de aproximativ 5-6 ore la bărbații cu vârsta cuprinsă între 18 și 60 de ani și de 8 ore la bărbații 
cu vârsta peste 70 de ani.
Populații speciale
Pediatric:Farmacocinetica finasteridei nu a fost investigată la pacienții cu vârsta sub 18 ani. Gen:
PROPECIA nu este indicat pentru utilizare la femei.
Geriatric:Nu este necesară ajustarea dozei la vârstnici. Deși rata de eliminare a finasteridei este scăzută la 
vârstnici, aceste constatări nu au semnificație clinică. Vezi siFarmacocinetică, excrețieși PRECAUȚII,
Utilizare geriatricăsecțiuni.
Rasă:Efectul rasei asupra farmacocineticii finasteridei nu a fost studiat.
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Insuficiență renală:Nu este necesară ajustarea dozei la pacienții cu insuficiență renală. La pacienții cu 
insuficiență renală cronică, cu clearance-ul creatininei cuprins între 9,0 și 55 ml/min, ASC, concentrație 
plasmatică maximă, timp de înjumătățire și legare de proteine   după o singură doză de14C-finasterida au fost 
similare cu cele obținute la voluntari sănătoși. Excreția urinară a metaboliților a fost scăzută la pacienții cu 
insuficiență renală. Această scădere a fost asociată cu o creștere a excreției fecale a metaboliților. 
Concentrațiile plasmatice ale metaboliților au fost semnificativ mai mari la pacienții cu insuficiență renală (pe 
baza unei creșteri cu 60% a ASC a radioactivității totale). Cu toate acestea, finasterida a fost bine tolerată la 
bărbații cu funcție renală normală care au primit până la 80 mg/zi timp de 12 săptămâni, unde expunerea 
acestor pacienți la metaboliți ar fi probabil mult mai mare.
Insuficiență hepatică:Efectul insuficienței hepatice asupra farmacocineticii finasteridei nu a fost studiat. 
Se recomandă prudență în administrarea PROPECIA la pacienții cu anomalii ale funcției hepatice, 
deoarece finasterida este metabolizată în mod extensiv în ficat.
Interacțiuni medicamentoase(vezi, de asemenea, PRECAUȚII,Interacțiuni medicamentoase)

Nu au fost identificate interacțiuni medicamentoase de importanță clinică. Finasterida nu pare să afecteze 
sistemul enzimatic de metabolizare a medicamentelor legat de citocromul P450. Compușii care au fost testați 
la om includ antipirină, digoxină, propranolol, teofilină și warfarină și nu au fost găsite interacțiuni 
semnificative clinic.

Parametrii farmacocinetici medii (SD).
în Bărbați sănătoși (vârste 18-26)

Rău (±SD)
n=15

Biodisponibilitate 65% (26-170%)*
Clearance (ml/min) 165 (55)
Volumul de distribuție (L) 76 (14)
* Gamă

Parametrii farmacocinetici necompartimentali medii (SD).
După doze multiple de 1 mg/zi în

Bărbați sănătoși (vârste 19-42)
Rău (±SD)

(n=12)
AUC (ng•hr/ml) 53 (33,8)
Concentrație maximă (ng/ml) 9,2 (2,6)
Timp până la vârf (ore) 1,3 (0,5)
Timp de înjumătățire (ore)* 4,5 (1,6)
* Valorile primei doze; toți ceilalți parametri sunt valori ale ultimei doze

Studii clinice
Studii la bărbați

Eficacitatea PROPECIA a fost demonstrată la bărbați (88% caucazieni) cu alopecie androgenetică ușoară 
până la moderată (căderea părului cu model masculin) între 18 și 41 de ani. Pentru a preveni dermatita 
seboreică, care ar putea încurca evaluarea creșterii părului în aceste studii, toți bărbații, indiferent dacă au fost 
tratați cu finasterid sau placebo, au fost instruiți să utilizeze un șampon specific, medicamentos, pe bază de 
gudron (Neutrogena T/Gel®).*Șampon) în primii 2 ani de studii.

Au existat trei studii dublu-orb, randomizate, controlate cu placebo, cu o durată de 12 luni. Cele două obiective 
principale au fost numărul de păr și autoevaluarea pacientului; cele două obiective secundare au fost evaluarea 
investigatorului și evaluările fotografiilor. În plus, au fost colectate informații cu privire la funcția sexuală (pe baza 
unui chestionar autoadministrat) și creșterea părului corporal non-scalp. Cele trei studii au fost efectuate pe 1879 de 
bărbați cu căderea părului ușoară până la moderată, dar nu completă. Două dintre studii au înrolat bărbați cu cădere 
predominant ușoară până la moderată a părului la vârf (n=1553). Al treilea a inclus bărbați care aveau căderea părului 
ușoară până la moderată în zona anterioară a scalpului mijlociu, cu sau fără chelie la vârf (n=326).

Studii la bărbații cu chelie la vârf
Dintre bărbații care au finalizat primele 12 luni ale celor două studii de chelie, 1215 au ales să continue studiile 

dublu-orb, controlate cu placebo, cu durata de 12 luni. Au fost 547 de bărbați care au primit PROPECIA atât pentru 
studiul inițial, cât și pentru prima perioadă de prelungire (până la 2 ani de tratament) și 60 de bărbați

*Marcă înregistrată a Johnson & Johnson
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primind placebo pentru aceleași perioade. Studiile de extindere au continuat timp de 3 ani suplimentari, 323 de 
bărbați tratați cu PROPECIA și 23 cu placebo intră în al cincilea an al studiului.

Pentru a evalua efectul întreruperii terapiei, au existat 65 de bărbați care au primit PROPECIA în 
primele 12 luni, urmat de placebo în primele 12 luni de prelungire. Unii dintre acești bărbați au continuat 
studii suplimentare de extensie și au fost reluați la tratamentul cu PROPECIA, 32 de bărbați intră în al 
cincilea an al studiului. În cele din urmă, au fost 543 de bărbați care au primit placebo în primele 12 luni, 
urmate de PROPECIA în primele 12 luni de prelungire. Unii dintre acești bărbați au continuat studiile 
suplimentare de extensie care au primit PROPECIA, 290 de bărbați intră în al cincilea an al studiului (vezi 
figura de mai jos).

Numărul de păr a fost evaluat prin măriri fotografice ale unei zone reprezentative de cădere activă a 
părului. În aceste două studii la bărbați cu chelie la vârf, creșteri semnificative ale numărului de păr au fost 
demonstrate la 6 și 12 luni la bărbații tratați cu PROPECIA, în timp ce căderea semnificativă a părului de la 
momentul inițial a fost demonstrată la cei tratați cu placebo. La 12 luni a existat o diferență de 107 fire de păr 
față de placebo (p<0,001, PROPECIA [n=679] față de placebo [n=672]) într-un cerc cu diametrul de 1 inch (5,1 
cm2). Numărul de păr a fost menținut la acei bărbați care au luat PROPECIA timp de până la 2 ani, rezultând o 
diferență de 138 de păr între grupurile de tratament (p<0,001, PROPECIA [n=433] față de placebo [n=47]) în 
aceeași zonă. La bărbații tratați cu PROPECIA, îmbunătățirea maximă a numărului de păr în comparație cu 
valoarea inițială a fost obținută în primii 2 ani. Deși îmbunătățirea inițială a fost urmată de o scădere lentă, 
numărul de păr a fost menținut peste valoarea inițială pe parcursul celor 5 ani de studii. În plus, deoarece 
scăderea în grupul placebo a fost mai rapidă, diferența dintre grupurile de tratament a continuat să crească pe 
parcursul studiilor, rezultând o diferență de 277 de păr (p<0,001, PROPECIA [n=219] față de placebo [n=15). ]) la 
5 ani (vezi figura de mai jos).

Pacienții care au trecut de la placebo la PROPECIA (n=425) au avut o scădere a numărului de păr la 
sfârșitul perioadei inițiale de 12 luni cu placebo, urmată de o creștere a numărului de păr după 1 an de 
tratament cu PROPECIA. Această creștere a numărului de păr a fost mai mică (56 fire de păr peste 
valoarea inițială inițială) decât creșterea (91 fire de păr peste valoarea inițială inițială) observată după 1 
an de tratament la bărbații randomizați inițial la PROPECIA. Deși creșterea numărului de păr, în raport cu 
momentul inițierii terapiei, a fost comparabilă între aceste două grupuri, s-a obținut un număr absolut 
mai mare de păr la pacienții care au început tratamentul cu PROPECIA în studiul inițial. Acest avantaj a 
fost menținut pe parcursul celor 3 ani rămași de studii.

La 12 luni, 58% dintre bărbații din grupul placebo au avut în continuare căderea părului (definită ca orice scădere a 
numărului de păr față de valoarea inițială), comparativ cu 14% dintre bărbații tratați cu PROPECIA. La bărbații tratați timp de 
până la 2 ani, 72% dintre bărbații din grupul placebo au demonstrat căderea părului, comparativ cu 17% dintre bărbații 
tratați cu PROPECIA. La 5 ani, 100% dintre bărbații din grupul placebo au demonstrat căderea părului, comparativ cu 35% 
dintre bărbații tratați cu PROPECIA.

4

ID de referință: 2932096



Autoevaluarea pacientului a fost obținută la fiecare vizită la clinică dintr-un chestionar auto-administrat, care a 
inclus întrebări despre percepția lor despre creșterea părului, căderea părului și aspectul. Această autoevaluare a 
demonstrat o creștere a cantității de păr, o scădere a căderii părului și o îmbunătățire a aspectului la bărbații tratați 
cu PROPECIA. Îmbunătățirea generală în comparație cu placebo a fost observată încă de la 3 luni (p<0,05), 
îmbunătățirea menținută pe parcursul a 5 ani.

Evaluarea investigatorului s-a bazat pe o scară de 7 puncte care evaluează creșterea sau scăderea părului 
scalpului la fiecare vizită la pacient. Această evaluare a arătat creșteri semnificativ mai mari ale creșterii părului 
la bărbații tratați cu PROPECIA, comparativ cu placebo, încă de la 3 luni (p<0,001). La 12 luni, cercetătorii au 
evaluat 65% dintre bărbații tratați cu PROPECIA ca având creșterea părului crescută, comparativ cu 37% din 
grupul placebo. La 2 ani, cercetătorii au evaluat 80% dintre bărbații tratați cu PROPECIA ca având creșterea 
crescută a părului, comparativ cu 47% dintre bărbații tratați cu placebo. La 5 ani, cercetătorii au evaluat 77% 
dintre bărbații tratați cu PROPECIA ca având creșterea crescută a părului, comparativ cu 15% dintre bărbații 
tratați cu placebo.

Un grup independent a evaluat fotografiile standardizate ale capului într-un mod orb, pe baza 
creșterii sau scăderii părului scalpului, folosind aceeași scară de 7 puncte ca și evaluarea investigatorului. 
La 12 luni, 48% dintre bărbații tratați cu PROPECIA au avut o creștere în comparație cu 7% dintre bărbații 
tratați cu placebo. La 2 ani, o creștere a creșterii părului a fost demonstrată la 66% dintre bărbații tratați 
cu PROPECIA, comparativ cu 7% dintre bărbații tratați cu placebo. La 5 ani, 48% dintre bărbații tratați cu 
PROPECIA au demonstrat o creștere a creșterii părului, 42% au fost evaluați ca neavând nicio schimbare 
(nu au nicio progresie vizibilă a căderii părului față de momentul inițial) și 10% au fost evaluați ca și-au 
pierdut părul în comparație cu valoarea inițială. . În comparație, 6% dintre bărbații tratați cu placebo au 
demonstrat o creștere a creșterii părului, Alte rezultate în studiile de chelie la vârf

Un chestionar privind funcția sexuală a fost auto-administrat de către pacienții care au participat la cele două 
studii de chelie la vârf pentru a detecta modificări mai subtile ale funcției sexuale. În luna 12, s-au găsit diferențe 
semnificative statistic în favoarea placebo în 3 din 4 domenii (interes sexual, erecții și percepția problemelor sexuale). 
Cu toate acestea, nu a fost observată nicio diferență semnificativă la întrebarea privind satisfacția generală cu viața 
sexuală.

Într-unul dintre cele două studii de chelie la vârfuri, pacienții au fost chestionați cu privire la creșterea părului corporal non-scalp. 
PROPECIA nu pare să afecteze părul corporal care nu este al scalpului.
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Studiu la bărbați cu căderea părului în zona anterioară a scalpului mijlociu
Un studiu cu o durată de 12 luni, conceput pentru a evalua eficacitatea PROPECIA la bărbații cu căderea părului în zona 

anterioară a scalpului mijlociu, a demonstrat, de asemenea, creșteri semnificative ale numărului de păr în comparație cu 
placebo. Creșterile numărului de păr au fost însoțite de îmbunătățiri în autoevaluarea pacientului, evaluarea investigatorului 
și evaluările bazate pe fotografii standardizate. Numărările de păr au fost obținute în zona anterioară de la mijlocul scalpului 
și nu a inclus zona recesiunii bitemporale sau linia anterioară a părului.
Rezumatul studiilor clinice la bărbați

Studiile clinice au fost efectuate pe bărbați cu vârste cuprinse între 18 și 41 de ani cu grade ușoare până la 
moderate de alopecie androgenetică. Toți bărbații tratați cu PROPECIA sau placebo au primit un șampon pe 
bază de gudron (Neutrogena T/Gel®*Șampon) în primii 2 ani de studii. Îmbunătățirea clinică a fost observată 
încă de la 3 luni la pacienții tratați cu PROPECIA și a condus la o creștere netă a numărului de păr de pe scalp și 
a creșterii părului. În studiile clinice de până la 5 ani, tratamentul cu PROPECIA a încetinit progresia ulterioară a 
căderii părului observată în grupul placebo. În general, diferența dintre grupurile de tratament a continuat să 
crească pe parcursul celor 5 ani de studii.
Analiza etnică a datelor clinice de la bărbați

Într-o analiză combinată a celor două studii privind chelie la vârfuri, modificările medii ale numărului de păr față de 
valoarea inițială au fost de 91 față de -19 fire de păr (PROPECIA vs placebo) în rândul caucazienii (n=1185), 49 față de -27 fire 
de păr în rândul negrilor (n=84), 53 vs -38 fire de păr în rândul asiaticilor (n=17), 67 vs 5 fire de păr în rândul hispanicilor 
(n=45) și 67 vs -15 fire de păr printre alte grupuri etnice (n=20). Autoevaluarea pacientului a arătat o îmbunătățire în rândul 
grupurilor rasiale cu tratamentul cu PROPECIA, cu excepția satisfacției liniei părului frontal și a vârfurilor la bărbații de 
culoare, care au fost mulțumiți în general.
Studiază la femei

Într-un studiu care a implicat 137 de femei în postmenopauză cu alopecie androgenetică care au fost 
tratate cu PROPECIA (n=67) sau placebo (n=70) timp de 12 luni, eficacitatea nu a putut fi demonstrată. Nu a 
existat nicio îmbunătățire a numărului de păr, autoevaluarea pacientului, evaluarea investigatorului sau 
evaluările fotografiilor standardizate la femeile tratate cu PROPECIA în comparație cu grupul placebo (vezi 
INDICAȚII ȘI UTILIZARE).

INDICAȚII ȘI UTILIZARE

PROPECIA este indicat pentru tratamentul căderii părului cu model masculin (alopecie androgenetică) înDOAR BĂRBAȚI. 
Siguranța și eficacitatea au fost demonstrate la bărbații cu vârsta cuprinsă între 18 și 41 de ani, cu căderea părului ușoară 
până la moderată a vârfului și a zonei anterioare de la mijlocul scalpului (vezi FARMACOLOGIA CLINICĂ,Studii clinice).

Eficacitatea în recesiunea bitemporală nu a fost stabilită.
PROPECIA nu este indicat la femei (vezi FARMACOLOGIE CLINICĂ, Studii cliniceși CONTRAINDICAȚII).

PROPECIA nu este indicat la copii (vezi PRECAUŢII,Utilizare pediatrică).

CONTRAINDICAȚII

PROPECIA este contraindicat în următoarele:
Sarcina. Utilizarea finasteridei este contraindicată femeilor când sunt sau pot fi însărcinate. Datorită capacității 

inhibitorilor 5α-reductazei de tip II de a inhiba conversia testosteronului în DHT, finasterida poate provoca anomalii 
ale organelor genitale externe ale unui făt de sex masculin al unei femei însărcinate care primește finasterid. Dacă 
acest medicament este utilizat în timpul sarcinii sau dacă sarcina are loc în timpul luării acestui medicament, femeia 
însărcinată trebuie informată cu privire la pericolul potențial pentru fătul de sex masculin. (Consultați, de asemenea, 
AVERTISMENTĂRI, EXPUNEREA FEMEILOR - RISC PENTRU FETUL MASCULUI și PRECAUȚII,Informații pentru Paciențiși
Sarcina.) La femelele de șobolan, dozele mici de finasterid administrate în timpul sarcinii au produs anomalii ale 
organelor genitale externe la descendenții masculi.

Hipersensibilitate la oricare dintre componentele acestui medicament.

AVERTIZĂRI

PROPECIA nu este indicat pentru utilizare la copii și adolescenți (vezi INDICAȚII ȘI UTILIZARE și 
PRECAUȚII,Utilizare pediatrică) sau femei (vezi și AVERTIZĂRI, EXPUNEREA FEMEILOR - RISC PENTRU 
FETUL BĂRBAȚI; PRECAUȚII,Informații pentru Paciențișisarcina;și CUM ESTE FURNIZAT,Depozitare și 
manipulare).
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EXPUNEREA FEMEII - RISC PENTRU FETUL BĂRBAȚI
Femeile nu trebuie să manipuleze comprimatele PROPECIA zdrobite sau sparte atunci când sunt 

gravide sau pot fi însărcinate din cauza posibilității de absorbție a finasteridei și a riscului potențial 
ulterior pentru un făt de sex masculin. Tabletele PROPECIA sunt acoperite și vor preveni contactul cu 
ingredientul activ în timpul manipulării normale, cu condiția ca tabletele să nu fi fost sparte sau zdrobite. 
(Vezi și CONTRAINDICAȚII; PRECAUȚII,Informații pentru Paciențișisarcina;și CUM ESTE FURNIZAT,
Depozitare și manipulare.)

PRECAUȚII

General
Trebuie avută prudență în administrarea PROPECIA la pacienții cu anomalii ale funcției hepatice, 

deoarece finasterida este metabolizată intens în ficat.
Informații pentru Pacienți

Femeile nu trebuie să manipuleze comprimatele PROPECIA zdrobite sau sparte atunci când sunt 
gravide sau pot fi însărcinate din cauza posibilității de absorbție a finasteridei și a riscului potențial 
ulterior pentru un făt de sex masculin. Tabletele PROPECIA sunt acoperite și vor preveni contactul cu 
ingredientul activ în timpul manipulării normale, cu condiția ca tabletele să nu fi fost sparte sau zdrobite. 
(Vezi și CONTRAINDICAȚII; AVERTIZĂRI, EXPUNEREA FEMEILOR - RISC PENTRU FETUL MASCULIN; 
PRECAUȚII,sarcina;și CUM ESTE FURNIZAT,Depozitare și manipulare.)

Medicii trebuie să-și instruiască pacienții să raporteze cu promptitudine orice modificări ale sânilor lor, cum 
ar fi noduli, dureri sau secreții din mamelon. Au fost raportate modificări ale sânilor, inclusiv mărirea sânilor, 
sensibilitate și neoplasm (vezi REACȚII ADVERSE).

Consultați și prospectul pentru pacient.
Medicii trebuie să-și instruiască pacienții să citească prospectul pacientului înainte de a începe terapia cu 

PROPECIA și să-l citească din nou de fiecare dată când prescripția este reînnoită, astfel încât să fie la curent cu 
informațiile actuale pentru pacienți cu privire la PROPECIA.
Interacțiuni medicament/test de laborator

Finasterida nu a avut niciun efect asupra nivelurilor circulante de cortizol, hormon de stimulare a tiroidei sau 
tiroxină și nici nu a afectat profilul lipidic plasmatic (de exemplu, colesterol total, lipoproteine   cu densitate joasă, 
lipoproteine   cu densitate mare și trigliceride) sau densitatea minerală osoasă. În studiile cu finasteridă, nu au fost 
detectate modificări semnificative clinic ale hormonului luteinizant (LH), hormonului foliculostimulant (FSH) sau 
prolactinei. La voluntari sănătoși, tratamentul cu finasterid nu a modificat răspunsul LH și FSH la hormonul de 
eliberare a gonadotropinei, ceea ce indică faptul că axa hipotalamo-hipofizo-testicular nu a fost afectată.

În studiile clinice cu PROPECIA (finasterid, 1 mg) la bărbați cu vârsta cuprinsă între 18-41 de ani, valoarea medie a 
antigenului prostatic specific (PSA) seric a scăzut de la 0,7 ng/mL la momentul inițial la 0,5 ng/mL în luna 12. Mai 
mult , în studiile clinice cu PROSCAR (finasterid, 5 mg) atunci când este utilizat la bărbații în vârstă care au hiperplazie 
benignă de prostată (HBP), nivelurile de PSA sunt scăzute cu aproximativ 50%. Alte studii cu PROSCAR au arătat că 
poate provoca, de asemenea, scăderi ale PSA seric în prezența cancerului de prostată. Aceste constatări trebuie luate 
în considerare pentru interpretarea corectă a PSA seric atunci când se evaluează bărbații tratați cu finasterid. Orice 
creștere confirmată a nivelului PSA de la nadir în timpul tratamentului cu PROPECIA poate semnala prezența 
cancerului de prostată și trebuie evaluată cu atenție, chiar dacă acele valori sunt încă în limitele normale pentru 
bărbații care nu iau un inhibitor de 5α-reductază. Nerespectarea terapiei cu PROPECIA poate afecta, de asemenea, 
rezultatele testelor PSA.
Interacțiuni medicamentoase

Nu au fost identificate interacțiuni medicamentoase de importanță clinică. Finasterida nu pare să afecteze 
sistemul enzimatic de metabolizare a medicamentelor legat de citocromul P450. Compușii care au fost testați 
la om includ antipirină, digoxină, propranolol, teofilină și warfarină și nu au fost găsite interacțiuni 
semnificative clinic.

Alte terapii concomitente:Deși nu au fost efectuate studii de interacțiune specifice, dozele de 
finasteridă de 1 mg sau mai mult au fost utilizate concomitent în studiile clinice cu acetaminofen, acid 
acetilsalicilic, α-blocante, analgezice, inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei (ECA), 
anticonvulsivante, benzodiazepine, beta-blocante, calciu. - blocante ale canalelor, nitrați cardiaci, 
diuretice, H2antagoniști, inhibitori ai HMG-CoA reductază, inhibitori ai prostaglandinei sintetazei (numiți 
și AINS) și antiinfecțioși chinolone fără dovezi de interacțiuni adverse semnificative clinic.
Carcinogeneza, mutageneza, afectarea fertilitatii

Nu s-au observat dovezi ale unui efect tumorigen într-un studiu de 24 de luni la șobolani Sprague-Dawley cărora li 
s-au administrat doze de finasterid de până la 160 mg/kg/zi la masculi și 320 mg/kg/zi la femele. Aceste doze
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a produs o expunere sistemică respectivă la șobolani de 888 și 2192 de ori mai mare decât cea observată la om care a 
primit doza recomandată pentru om de 1 mg/zi. Toate calculele expunerii s-au bazat pe ASC calculată(0-24 ore)pentru 
animale și ASC medie(0-24 ore)pentru om (0,05 μg•hr/mL).

Într-un studiu de carcinogenitate de 19 luni la șoareci CD-1, o valoare semnificativă statistic (p≤0,05) s-a 
observat creșterea incidenței adenoamelor cu celule Leydig testiculare la o doză de 250 mg/kg/zi (de 1824 ori 
expunerea umană). La șoareci la o doză de 25 mg/kg/zi (de 184 de ori expunerea umană, estimată) și la 
șobolani la o doză de≥40 mg/kg/zi (312 ori mai mare decât expunerea umană) a fost observată o creștere a 
incidenței hiperplaziei celulelor Leydig. O corelație pozitivă între modificările proliferative în celulele Leydig și o 
creștere a nivelurilor serice de LH (de 2 până la 3 ori peste control) a fost demonstrată la ambele specii de 
rozătoare tratate cu doze mari de finasterid. Nu s-au observat modificări ale celulelor Leydig legate de 
medicament nici la șobolani sau câini tratați cu finasterid timp de 1 an la doze de 20 mg/kg/zi și 45 mg/kg/zi (de 
240 și, respectiv, de 2800 de ori expunerea umană) sau în șoareci tratați timp de 19 luni la o doză de 2,5 mg/kg/
zi (de 18,4 ori expunerea umană, estimată).

Nu a fost observată nicio dovadă de mutagenitate într-unin vitrotest de mutageneză bacteriană, un test de 
mutageneză pe celule de mamifere sau într-unin vitrotest de eluție alcalină. Într-unin vitroTestarea aberațiilor 
cromozomiale, folosind celule ovarelor de hamster chinezesc, a existat o ușoară creștere a aberațiilor cromozomiale. 
Într-un in vivoAnaliza aberației cromozomiale la șoareci, nu s-a observat o creștere a aberației cromozomiale asociată 
tratamentului cu finasterid la doza maximă tolerată de 250 mg/kg/zi (de 1824 de ori expunerea umană), așa cum a 
fost determinată în studiile de carcinogenitate.

La iepurii masculi maturi sexual tratați cu finasterid la 80 mg/kg/zi (de 4344 ori expunerea umană) timp de până la 12 
săptămâni, nu s-a observat niciun efect asupra fertilității, numărului de spermatozoizi sau volumului ejaculatului. La șobolani 
masculi maturi sexual tratați cu 80 mg/kg/zi de finasterid (de 488 de ori mai mare decât expunerea umană), nu au existat 
efecte semnificative asupra fertilității după 6 sau 12 săptămâni de tratament; cu toate acestea, atunci când tratamentul a fost 
continuat până la 24 sau 30 de săptămâni, a existat o scădere aparentă a fertilităţii, fecundităţii şi o scădere semnificativă 
asociată a greutăţii veziculelor seminale şi a prostatei. Toate aceste efecte au fost reversibile în decurs de 6 săptămâni de la 
întreruperea tratamentului. La șobolani sau iepuri nu s-a observat niciun efect legat de medicamente asupra testiculelor sau 
asupra performanței de împerechere. Această scădere a fertilității la șobolanii tratați cu finasterid este secundară efectului 
său asupra organelor sexuale accesorii (prostată și vezicule seminale), ducând la eșecul formării unui dop seminal. Dop 
seminal este esențial pentru fertilitatea normală la șobolani, dar nu este relevant la om. Sarcina

Efecte teratogene: Categoria X de sarcină
Vezi CONTRAINDICAȚII.
PROPECIA nu este indicat pentru utilizare la femei.
Administrarea finasteridei la șobolani gestante în zilele gestaționale 6-20 la doze cuprinse între 100 μg/kg/zi și 100 

mg/kg/zi (de 1-684 ori expunerea umană, estimată) a dus la dezvoltarea hipospadiasului dependent de doză în 3,6 
ani. la 100% din descendenții masculi. Șobolanii gestante au produs descendenți masculi cu greutate prostatică și 
veziculară seminală scăzută, separarea prepuțială întârziată și dezvoltarea tranzitorie a mameloanelor atunci când i s-
a administrat finasterid la≥30 μg/kg/zi (0,2 ori mai mare decât expunerea umană, estimată) și scăderea distanței 
anogenitale atunci când se administrează finasterid la≥3 μg/kg/zi (de 0,02 ori expunerea umană, estimată). Perioada 
critică în timpul căreia aceste efecte pot fi induse la șobolani masculi a fost definită ca fiind zilele 16-17 de gestație. 
Modificările descrise mai sus sunt efecte farmacologice așteptate ale medicamentelor aparținând clasei de tipII
inhibitori de 5α-reductază și sunt similari cu cei raportați la sugarii de sex masculin cu o deficiență genetică de tipII5α-
reductază. Nu au fost observate anomalii la puii de sex feminin expuși la orice doză de finasteridin uter.

Nu au fost observate anomalii de dezvoltare la prima generație filială (F1) descendenți masculi sau femele 
care rezultă din împerecherea șobolanilor masculi tratați cu finasterid (80 mg/kg/zi; de 488 de ori expunerea 
umană) cu femele netratate. Administrarea finasteridei la 3 mg/kg/zi (de 20 de ori expunerea umană, estimată) 
în timpul gestației târzii și în perioada de alăptare a dus la o scădere ușoară a fertilității la F.1descendent 
masculin. Nu s-au observat efecte la puii de sex feminin.

Nu au fost observate dovezi de malformații la fetușii de iepure expuși la finasteridin uter din zilele 6-18 de 
gestație la doze de până la 100 mg/kg/zi (de 1908 ori doza recomandată la om de 1 mg/zi, pe baza comparației 
suprafeței corporale). Cu toate acestea, nu ar fi de așteptat efecte asupra organelor genitale masculine, 
deoarece iepurii nu au fost expuși în perioada critică a dezvoltării sistemului genital.

Thein uterefectele expunerii la finasteride în perioada dezvoltării embrionare și fetale au fost evaluate 
la maimuța rhesus (zile de gestație 20-100), o specie mai predictivă pentru dezvoltarea umană decât 
șobolanii sau iepurii. Administrarea intravenoasă a finasteridei la maimuțe gestante în doze de până la 
800 ng/zi (de cel puțin 250 de ori cea mai mare expunere estimată a femeilor gravide la finasterid
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din materialul seminal bărbaților care au luat 1 mg/zi, pe baza comparației suprafeței corporale) nu a dus la nicio 
anomalie la fetușii de sex masculin. Pentru a confirma relevanța modelului rhesus pentru dezvoltarea fetală umană, 
administrarea orală a unei doze de 2 mg/kg/zi de finasterid la maimuțe gestante a dus la anomalii genitale externe la 
fetușii de sex masculin. Nu au fost observate alte anomalii la fetușii de sex masculin și nu au fost observate anomalii 
legate de finasteride la fetușii de sex feminin, în orice doză.
Mamele care alăptează

PROPECIA nu este indicat pentru utilizare la femei.
Nu se știe dacă finasterida se excretă în laptele uman. Utilizare 
pediatrică
PROPECIA nu este indicat pentru utilizare la copii și adolescenți.
Siguranța și eficacitatea la copii și adolescenți nu au fost stabilite. Utilizare 
geriatrică
Studiile clinice de eficacitate cu PROPECIA nu au inclus subiecți cu vârsta de 65 de ani și peste. Pe baza 

farmacocineticii finasteridei 5 mg, nu este necesară ajustarea dozei la vârstnici pentru PROPECIA (vezi 
FARMACOLOGIE CLINICĂ,Farmacocinetica). Cu toate acestea, eficacitatea PROPECIA la vârstnici nu a fost 
stabilită.

REACTII ADVERSE

Studii clinice pentru PROPECIA (finasteridă 1 mg) în tratamentul căderii părului cu model masculin
În trei studii clinice controlate pentru PROPECIA cu o durată de 12 luni, 1,4% dintre pacienții cărora li s-a 

administrat PROPECIA (n=945) au fost întrerupte din cauza reacțiilor adverse care au fost considerate a fi posibil, 
probabil sau sigur legate de medicament (1,6% pentru placebo; n =934).

Experiențe clinice adverse care au fost raportate ca fiind posibil, probabil sau sigur legate de medicamente în≥1% dintre 
pacienții tratați cu PROPECIA sau placebo sunt prezentați în Tabelul 1.

TABELUL 1
Experiențe adverse legate de medicamente pentru PROPECIA (finasterid 1 mg) în anul 1 (%)

CADEREA PĂRULUI BĂRBAȚI
PROPECIA

N=945
Placebo
N=934

Scăderea libidoului 1.8 1.3

Disfuncția erectilă 1.3 0,7

Tulburare de ejaculare
(Scăderea volumului ejaculatului)

1.2
(0,8)

0,7
(0,4)

Întreruperea tratamentului din cauza 
experiențelor sexuale adverse legate de droguri

1.2 0,9

Analiza integrată a experiențelor clinice adverse a arătat că în timpul tratamentului cu PROPECIA, 36 (3,8%) 
din 945 de bărbați au raportat una sau mai multe dintre aceste reacții adverse, comparativ cu 20 (2,1%) din 934 
de bărbați tratați cu placebo (p=0,04). Rezolvarea a apărut la bărbații care au întrerupt terapia cu PROPECIA din 
cauza acestor reacții adverse și la majoritatea celor care au continuat terapia. Incidența fiecăreia dintre 
experiențele adverse de mai sus a scăzut la≤0,3% până în al cincilea an de tratament cu PROPECIA.

Într-un studiu cu finasteridă 1 mg pe zi la bărbați sănătoși, s-a observat o scădere medie a volumului ejaculatului 
de 0,3 ml (-11%), comparativ cu 0,2 ml (-8%) pentru placebo, după 48 de săptămâni de tratament. Alte două studii au 
arătat că finasterida la o doză de 5 ori mai mare decât PROPECIA (5 mg pe zi) a produs scăderi medii semnificative de 
aproximativ 0,5 ml (-25%) în comparație cu placebo în volumul ejaculatului, dar acest lucru a fost reversibil după 
întreruperea tratamentului.

În studiile clinice cu PROPECIA, incidența sensibilității și măririi sânilor, a reacțiilor de 
hipersensibilitate și a durerii testiculare la pacienții tratați cu finasterid nu a fost diferită de cele la 
pacienții tratați cu placebo..
Experiență după punerea pe piață pentru PROPECIA (finasterid 1 mg)

Sensibilitatea și mărirea sânilor; depresie; reacții de hipersensibilitate, inclusiv erupție cutanată, prurit, urticarie și 
umflarea buzelor și a feței; durere testiculară; și cancerul de sân masculin. Deoarece aceste reacții sunt raportate 
voluntar de la o populație de dimensiune incertă, nu este întotdeauna posibil să se estimeze în mod fiabil frecvența 
sau să se stabilească o relație cauzală cu expunerea la medicament. VedeaStudii clinice controlate și studii de extensie 
deschisă pe termen lung pentru PROSCAR®(finasterid 5 mg) în tratamentul hiperplaziei benigne de prostată.
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Studii clinice controlate și studii de extensie deschisă pe termen lung pentru PROSCAR®(finasterid 5 mg) în 
tratamentul hiperplaziei benigne de prostată

În studiul PROSCAR privind eficacitatea și siguranța pe termen lung (PLESS), un studiu clinic controlat de 4 
ani, 3040 de pacienți cu vârste cuprinse între 45 și 78 de ani cu HBP simptomatică și prostată mărită au fost 
evaluați pentru siguranță pe o perioadă de 4 ani (1524). la PROSCAR 5 mg/zi și 1516 la placebo). 3,7% (57 de 
pacienți) tratați cu PROSCAR 5 mg și 2,1% (32 de pacienți) tratați cu placebo au întrerupt tratamentul ca urmare 
a reacțiilor adverse legate de funcția sexuală, care sunt reacțiile adverse cel mai frecvent raportate.

Tabelul 2 prezintă singurele reacții adverse clinice considerate posibil, probabil sau definitiv legate de 
medicament de către investigator, pentru care incidența asupra PROSCAR a fost≥1% și mai mult decât placebo 
în cei 4 ani de studiu. În anii 2-4 ai studiului, nu a existat nicio diferență semnificativă între grupurile de 
tratament în ceea ce privește incidența impotenței, scăderea libidoului și a tulburării de ejaculare.

MASA 2
Experiențe adverse legate de medicamente pentruPROSCAR (finasterida5 mg )

HIPERPLAZIE BENIGNĂ DE PROSTATĂ
Anul 1

(%)
Anii 2, 3 și 4*

(%)
Finasterid, 5 mg Placebo Finasterid, 5

mg
Placebo

Impotenţă 8.1 3.7 5.1 5.1
Scăzut
Libido

6.4 3.4 2.6 2.6

Scăzut
Volumul de
Ejaculează

3.7 0,8 1.5 0,5

Ejaculare
Tulburare

0,8 0,1 0,2 0,1

Sânul
Mărire

0,5 0,1 1.8 1.1

Sânul
Sensibilitate

0,4 0,1 0,7 0,3

Eczemă 0,5 0,2 0,5 0,1
* Anii combinați 2-4
N = 1524 și, respectiv, 1516, finasterid vs placebo

Profilurile de experiență adversă în studiile de fază III BPH cu durata de 1 an, controlate cu placebo și în 
extensiile deschise de 5 ani cu PROSCAR 5 mg și PLESS au fost similare.

Nu există dovezi de creștere a experiențelor adverse cu durata crescută a tratamentului cu PROSCAR 
5 mg. Noile rapoarte de experiențe sexuale adverse legate de droguri au scăzut odată cu durata terapiei.

Relația dintre utilizarea pe termen lung a finasteridei și neoplazia mamară masculină este în prezent necunoscută. 
În timpul unui studiu controlat cu placebo și comparator de 4 până la 6 ani, care a înrolat 3047 bărbați, au existat 4 
cazuri de cancer de sân la bărbații tratați cu PROSCAR, dar niciun caz la bărbații netratați cu PROSCAR. Într-un alt 
studiu de 4 ani, controlat cu placebo, care a înrolat 3040 de bărbați, au existat 2 cazuri de cancer de sân la bărbații 
tratați cu placebo, dar nu au fost raportate cazuri la bărbații tratați cu PROSCAR.

Într-un studiu de 7 ani controlat cu placebo, care a înrolat 18.882 de bărbați sănătoși, 9060 aveau date despre 
biopsia cu ac de prostată disponibile pentru analiză. În grupul PROSCAR, 280 (6,4%) bărbați au avut cancer de 
prostată cu scoruri Gleason de 7-10 detectate la biopsia cu ac, comparativ cu 237 (5,1%) bărbați din grupul placebo. 
Din totalul cazurilor de cancer de prostată diagnosticate în acest studiu, aproximativ 98% au fost clasificate ca fiind 
intracapsulare (stadiul T1 sau T2). Semnificația clinică a acestor constatări este necunoscută. Aceste informații din 
literatură (Thompson IM, Goodman PJ, Tangen CM, et al. Influența finasteridei asupra dezvoltării cancerului de 
prostată. N Engl J Med2003;349:213-22) este pusă în considerare de către medici atunci când PROSCAR este utilizat 
conform indicațiilor. PROSCAR nu este aprobat pentru a reduce riscul de a dezvolta cancer de prostată.

Supradozaj

În studiile clinice, dozele unice de finasterid de până la 400 mg și dozele multiple de finasterid de până la 80 mg/zi 
timp de trei luni nu au condus la reacții adverse. Până la obținerea unei experiențe suplimentare, nu poate fi 
recomandat niciun tratament specific pentru supradozaj cu finasterid.

Letalitatea semnificativă a fost observată la șoarecii masculi și femele la doze orale unice de 1500 mg/m2

(500 mg/kg) și la șobolani femele și masculi în doze orale unice de 2360 mg/m2(400 mg/kg) și 5900 mg/m
2(1000 mg/kg), respectiv.
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DOZAJ SI ADMINISTRARE

Doza recomandată este de 1 mg oral o dată pe zi. 
PROPECIA poate fi administrat cu sau fără mese.
În general, utilizarea zilnică timp de trei luni sau mai mult este necesară înainte de a observa beneficii. Se recomandă 

utilizarea continuă pentru a menține beneficiul, care ar trebui reevaluat periodic. Întreruperea tratamentului duce la 
inversarea efectului în decurs de 12 luni.

CUM SE Aprovizionează

Nr. 6642 — Comprimatele PROPECIA, 1 mg, sunt comprimate filmate, octogonale, convexe, cu sigla „P stilizat” pe 
o parte și PROPECIA pe cealaltă parte. Sunt furnizate după cum urmează:

NDC0006-0071-31 unitate de utilizare sticle de 30 (cu desicant) NDC
0006-0071-54 StrROPAK®- unitate de utilizare sticle de 90 (cu desicant). 

Depozitare și manipulare
A se păstra la temperatura camerei, 15-30°C (59-86°F). Păstrați recipientul închis și protejați de umiditate. 
Femeile nu trebuie să manipuleze comprimatele PROPECIA zdrobite sau sparte atunci când sunt gravide 

sau pot fi însărcinate din cauza posibilității de absorbție a finasteridei și a riscului potențial ulterior pentru un 
făt de sex masculin. Tabletele PROPECIA sunt acoperite și vor preveni contactul cu ingredientul activ în timpul 
manipulării normale, cu condiția ca tabletele să nu fie sparte sau zdrobite. (Consultați AVERTISMENTĂRI, 
EXPUNEREA FEMEILOR - RISC PENTRU FETUL MASCULUI și PRECAUȚII,Informații pentru Paciențiși Sarcina.)

Eliberat în decembrie 2010

Brevetele SUA nr.: 5.547.957; 5.571.817
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PROPECIA®
(finasterid) Tablete, 1 mg 
Informații pentru pacient 
despre PROPECIA®(pro-pee-sha)

Nume generic: finasterid
(înota-în-ochi)

PROPECIA®este pentru utilizare DOAR DE BĂRBAȚI.

Vă rugăm să citiți acest prospect înainte de a începe să luați PROPECIA. De asemenea, citiți informațiile incluse cu 
PROPECIA de fiecare dată când vă reînnoiți rețeta, în cazul în care s-a schimbat ceva. Nu uitați, acest prospect nu ține 
loc de discuții atente cu medicul dumneavoastră. Tu și medicul dumneavoastră ar trebui să discutați despre 
PROPECIA când începeți să vă luați medicamentele și la controalele regulate.

Pentru ce se utilizează PROPECIA?

PROPECIA este utilizat pentru tratamentul căderii părului cu model masculin de pe vârf și zona anterioară de la mijlocul scalpului.

PROPECIA este pentru utilizare de cătreDOAR BĂRBAȚIși ar trebuiNUfie folosit de femei sau copii.

Ce este căderea părului cu model masculin?

Căderea părului cu model masculin este o afecțiune comună în care bărbații se confruntă cu subțierea părului de pe scalp. Adesea, 
acest lucru are ca rezultat o retragere a firului de păr și/sau chelie pe partea de sus a capului. Aceste schimbări încep de obicei treptat 
la bărbații în vârstă de 20 de ani.

Medicii cred că căderea părului la model masculin se datorează eredității și depinde de efectele hormonale. Medicii numesc 
acest tip de cădere a părului ca alopecie androgenetică.

Rezultatele studiilor clinice:

Timp de 12 luni, medicii au studiat peste 1800 de bărbați cu vârste cuprinse între 18 și 41 de ani, cu cantități ușoare până la 
moderate de cădere continuă a părului. Dintre acești bărbați, aproximativ 1200 cu căderea părului în vârful capului au 
participat la studii suplimentare de extensie, rezultând un timp total de studiu de până la cinci ani. În general, bărbații care 
au luat PROPECIA au menținut sau au crescut numărul de fire de păr vizibile ale scalpului și au observat o îmbunătățire a 
părului lor în primul an. Îmbunătățirea, comparativ cu începutul studiului, a fost menținută în anii rămași de tratament. 
Numărul de păr la bărbații care nu au luat PROPECIA a continuat să scadă.

Într-un studiu, pacienții au fost chestionați cu privire la creșterea părului corporal. PROPECIA nu pare să afecteze 
părul în alte locuri decât scalpul.

PROPECIA va funcționa pentru mine?

Pentru majoritatea bărbaților, PROPECIA crește numărul de fire de păr ale scalpului în primul an de tratament, 
ajutând la umplerea zonelor subțiri sau chelie ale scalpului. În plus, bărbații care iau PROPECIA pot observa o 
încetinire a căderii părului. Deși rezultatele vor varia, în general nu veți putea crește din nou tot părul pe care l-ați 
pierdut. Nu există dovezi suficiente că PROPECIA funcționează în tratamentul retragerii liniei părului în zona 
temporală de pe ambele părți ale capului.

Căderea părului cu model masculin apare treptat în timp. În medie, părul sănătos crește doar aproximativ o jumătate de inch în 
fiecare lună. Prin urmare, va dura timp pentru a vedea orice efect.

Este posibil să fie necesar să luați PROPECIA zilnic timp de trei luni sau mai mult înainte de a observa un beneficiu de la administrarea 
PROPECIA. PROPECIA poate funcționa pe termen lung doar dacă continuați să îl luați. Dacă medicamentul nu a funcționat pentru dvs. 
în douăsprezece luni, este puțin probabil ca tratamentul suplimentar să fie benefic. Dacă încetați să luați PROPECIA, probabil că veți 
pierde părul pe care l-ați căpătat în decurs de 12 luni de la întreruperea tratamentului. Ar trebui să discutați acest lucru cu medicul 
dumneavoastră.
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PROPECIA nu este eficient în tratamentul căderii părului din cauza alopeciei androgenetice la femeile aflate în 
postmenopauză. PROPECIA nu trebuie luat de femei.

Cum ar trebui să iau PROPECIA? Urmați 

instrucțiunile medicului dumneavoastră.

• Luați câte un comprimat pe gură în fiecare zi.

• Puteți lua PROPECIA cu sau fără alimente.

• Dacă uitați să luați PROPECIA, faceținu luați un comprimat suplimentar. Doar luați următorul comprimat ca de obicei.

PROPECIA vanu lucrați mai repede sau mai bine dacă îl luați de mai multe ori pe zi.

Cine ar trebuiNU ia PROPECIA?

• PROPECIA este pentru tratamentul căderii părului cu model masculin înDOAR BĂRBAȚIși nu trebuie luate de 
femei (veziUn avertisment despre PROPECIA și sarcină).

• PROPECIA nu trebuie luat de copii.

• Oricine este alergic la oricare dintre ingrediente.

Un avertisment despre PROPECIA și sarcină.

• Femeile care sunt sau pot fi însărcinate:

- nu trebuie să utilizați PROPECIA

- nu trebuie să manipuleze comprimatele de PROPECIA zdrobite sau sparte.

Dacă o femeie însărcinată cu un copil de sex masculin absoarbe ingredientul activ din PROPECIA, fie prin 
înghițire, fie prin piele, aceasta poate provoca anomalii ale organelor sexuale ale unui copil de sex 
masculin. Dacă o femeie însărcinată intră în contact cu ingredientul activ din PROPECIA, trebuie 
consultat un medic. Tabletele PROPECIA sunt acoperite și vor preveni contactul cu ingredientul activ în 
timpul manipulării normale, cu condiția ca tabletele să nu fie sparte sau zdrobite.

Care sunt posibilele efecte secundare ale PROPECIA?

Ca toate produsele eliberate pe bază de rețetă, PROPECIA poate provoca reacții adverse. În studiile clinice, efectele secundare ale 
PROPECIA au fost mai puțin frecvente și nu au afectat majoritatea bărbaților. Un număr mic de bărbați au experimentat anumite 
efecte secundare sexuale. Acești bărbați au raportat una sau mai multe dintre următoarele: mai puțină dorință de sex; dificultate în a 
obține o erecție; și, o scădere a cantității de material seminal. Fiecare dintre aceste reacții adverse a apărut la mai puțin de 2% dintre 
bărbați. Aceste reacții adverse au dispărut la bărbații care au încetat să mai ia PROPECIA. De asemenea, au dispărut la majoritatea 
bărbaților care au continuat să ia PROPECIA.

În uz general, s-au raportat următoarele: sensibilitate și mărire a sânilor; depresie; reacții alergice, inclusiv erupție 
cutanată, mâncărime, urticarie și umflarea buzelor și a feței; probleme cu ejacularea; durere testiculară; și, în cazuri 
rare, cancer de sân masculin. Ar trebui să raportați prompt medicului dumneavoastră orice modificare a sânilor, cum 
ar fi noduli, dureri sau scurgeri din mamelon. Spuneți imediat medicului dumneavoastră despre acestea sau despre 
orice alte reacții adverse neobișnuite.

• PROPECIA poate afecta un test de sânge numit PSA (Prostată-Specific Antigen) pentru screening-ul 
cancerului de prostată. Dacă vi se face un test PSA, ar trebui să spuneți medicului (medicilor) că luați 
PROPECIA. Deoarece PROPECIA scade nivelul PSA, modificările nivelurilor PSA vor trebui evaluate cu atenție 
de către medicul dumneavoastră. Orice creștere a nivelurilor de PSA ulterioare de la punctul cel mai scăzut 
trebuie evaluată cu atenție, chiar dacă rezultatele testelor sunt încă în intervalul normal pentru bărbații 
care nu iau PROPECIA. De asemenea, trebuie să spuneți medicului dumneavoastră dacă nu ați luat
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PROPECIA conform prescripției, deoarece acest lucru poate afecta rezultatele testului PSA. Pentru mai multe informații, discutați cu medicul 

dumneavoastră.

Depozitare și manipulare.

Păstrați PROPECIA în recipientul original și păstrați recipientul închis. Păstrați-l într-un loc uscat la temperatura 
camerei.Tabletele PROPECIA sunt acoperite și vor preveni contactul cu ingredientul activ în timpul 
manipulării normale, cu condiția ca tabletele să nu fie sparte sau zdrobite.

Nu dați nimănui comprimatele dumneavoastră PROPECIA. A fost prescris doar pentru tine. Nu lăsați 
PROPECIA și toate medicamentele la îndemâna copiilor.

ACEST PROSPECT OFERĂ UN REZUMAT AL INFORMAȚIILOR DESPRE PROPECIA. DACĂ DUPĂ CITIȚI ACEST 
PROSPECT AVEȚI ORICE ÎNTREBĂRI SAU NU EȘTI SIGUR DE NIMIC, VORBIȚI CU MEDICUL DVS., 
FARMACISTUL SAU FURNIZORUL DVS.

1-888-637-2522, de luni până vineri, între orele 8:30 și 19:00 (ET).

www.propecia.com

Eliberat în decembrie 2010

Brevetele SUA nr.: 5.547.957; 5.571.817
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