
PROPECIA
(finasteride)
Tabletter, 1 mg
BESKRIVNING

PROPECIA®(finasterid), en syntetisk 4-azasteroidförening, är en specifik hämmare av steroidtypII 5α-
reduktas, ett intracellulärt enzym som omvandlar androgenet testosteron till 5α-dihydrotestosteron 
(DHT).

Finasteride är 4-azaandrost-1-en-17-karboxamid,N-(1,1-dimetyletyl)-3-oxo-,(5a,17p)-. Den empiriska 
formeln för finasterid är C23H36N2O2och dess molekylvikt är 372,55. Dess strukturformel är:

De

Finasteride är ett vitt kristallint pulver med en smältpunkt nära 250°C. Det är fritt lösligt i kloroform 
och i lägre alkohollösningsmedel men är praktiskt taget olösligt i vatten.

PROPECIA tabletter för oral administrering är filmdragerade tabletter som innehåller 1 mg finasterid 
och följande inaktiva ingredienser: laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, förgelatinerad stärkelse, 
natriumstärkelseglykolat, hydroxipropylmetylcellulosa, hydroxipropylcellulosa LF, titandioxid, 
magnesiumstearat, talk, dokusatnatrium, gul järn(III)oxid och röd järn(III)oxid.

KLINISK FARMAKOLOGI

Finasteride är en kompetitiv och specifik hämmare av typII5α-reduktas, ett intracellulärt enzym som 
omvandlar androgenet testosteron till DHT. Två distinkta isozymer finns i möss, råttor, apor och 
människor: TypjagochII.Var och en av dessa isozymer uttrycks differentiellt i vävnader och 
utvecklingsstadier. Hos människor, Typjag5α-reduktas är dominerande i talgkörtlarna i de flesta 
hudområden, inklusive hårbotten och lever. Typjag5α-reduktas är ansvarigt för ungefär en tredjedel av 
cirkulerande DHT. TypenII5α-reduktasisozymet finns främst i prostata, sädesblåsor, epididymider och 
hårsäckar samt lever, och är ansvarig för två tredjedelar av cirkulerande DHT.

Hos människor är verkningsmekanismen för finasterid baserad på dess preferentiella hämning av 
typenII isozym. Använda inhemska vävnader (hårbotten och prostata),in vitrobindningsstudier som 
undersökte finasterids potential att hämma båda isozymerna visade en 100-faldig selektivitet för 
humantypII5α-reduktas över typjagisozym (IC50=500 och 4,2 nM för typjagochII,respektive). För båda 
isozymerna åtföljs hämningen av finasterid av reduktion av inhibitorn till dihydrofinasterid och 
adduktbildning med NADP+. Omsättningen för enzymkomplexet är långsam (t1/2cirka 30 dagar för typen
IIenzymkomplex och 14 dagar för typenjagkomplex).

Finasterid har ingen affinitet för androgenreceptorn och har inga androgena, antiandrogena, östrogena, 
antiöstrogena eller progestationella effekter. Hämning av typII5α-reduktas blockerar den perifera 
omvandlingen av testosteron till DHT, vilket resulterar i betydande minskningar i serum- och vävnads-DHT-
koncentrationer. Finasteride ger en snabb minskning av serum-DHT-koncentrationen och når 65 % 
undertryckande inom 24 timmar efter oral dosering med en 1 mg tablett. De genomsnittliga cirkulerande 
nivåerna av testosteron och östradiol ökade med cirka 15 % jämfört med baslinjen, men dessa förblev inom det 
fysiologiska intervallet.

Hos män med manligt håravfall (androgenetisk alopeci) innehåller den skalliga hårbotten miniatyriserade 
hårsäckar och ökade mängder DHT jämfört med hårig hårbotten. Administrering av finasterid minskar DHT-
koncentrationerna i hårbotten och serum hos dessa män. De relativa bidragen av dessa minskningar till 
behandlingseffekten av finasterid har inte definierats. Genom denna mekanism, finasterid
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tycks avbryta en nyckelfaktor i utvecklingen av androgen alopeci hos de patienter som är genetiskt 
predisponerade.

En 48-veckors, placebokontrollerad studie utformad för att med fototrikogram bedöma effekten av PROPECIA på 
totala och aktivt växande (anagen) hårbotten på hårbotten i vertex skallighet registrerade 212 män med 
androgenetisk alopeci. Vid baslinjen och 48 veckor erhölls totala och anagena hårräkningar i en 1-cm2målområde i 
hårbotten. Män som behandlats med PROPECIA visade ökningar från baslinjen totalt och anagena hårstrån med 7 
respektive 18 hårstrån, medan män som behandlades med placebo hade minskningar med 10 respektive 9 hårstrån. 
Dessa förändringar i antal hår resulterade i en skillnad mellan grupper på 17 hårstrån i totalt antal hårstrån (p<0,001) 
och 27 hårstrån i antal anagena hårstrån (p<0,001), och en förbättring av andelen anagena hårstrån från 62 % vid 
baseline till 68 % för män som behandlats med PROPECIA. Farmakokinetik

Absorption
I en studie på 15 friska unga manliga försökspersoner var den genomsnittliga biotillgängligheten för finasterid 1 

mg tabletter 65 % (intervall 26-170 %), baserat på förhållandet mellan area under kurvan (AUC) i förhållande till en 
intravenös (IV) referens dos. Vid steady state efter dosering med 1 mg/dag (n=12), var maximal plasmakoncentration 
av finasterid i genomsnitt 9,2 ng/ml (intervall, 4,9-13,7 ng/ml) och nåddes 1 till 2 timmar efter dosering; AUC(0-24 timmar)

var 53 ng•h/ml (intervall, 20-154 ng•h/ml). Biotillgängligheten för finasterid påverkades inte av mat.

Distribution
Den genomsnittliga distributionsvolymen vid steady-state var 76 liter (intervall, 44-96 liter; n=15). Ungefär 90 % av 

cirkulerande finasterid är bundet till plasmaproteiner. Det finns en långsam ackumuleringsfas för finasterid efter 
upprepad dosering.

Finasterid har visat sig passera blod-hjärnbarriären.
Spermanivåer har uppmätts hos 35 män som tagit finasterid 1 mg/dag i 6 veckor. I 60 % (21 av

35) av proverna var finasteridnivåer odetekterbara (<0,2 ng/ml). Den genomsnittliga finasteridnivån var 0,26 ng/ml 
och den högsta uppmätta nivån var 1,52 ng/ml. Om man använder den högsta uppmätta spermanivån och om man 
antar 100 % absorption från ett 5 ml ejakulat per dag, skulle mänsklig exponering genom vaginal absorption vara 
upp till 7,6 ng per dag, vilket är 750 gånger lägre än exponeringen från ingen effektdos för utveckling. avvikelser hos 
Rhesusapor och 650 gånger mindre än dosen finasterid (5 μg) som inte hade någon effekt på cirkulerande DHT-
nivåer hos män (se FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER,Graviditet). Ämnesomsättning

Finasterid metaboliseras i stor utsträckning i levern, främst via enzymunderfamiljen cytokrom P450 
3A4. Två metaboliter, t-butylsidokedjans monohydroxylerade och monokarboxylsyrametaboliter, har 
identifierats som inte har mer än 20 % av finasterids 5α-reduktas-hämmande aktivitet.

Exkretion
Efter intravenös infusion hos friska unga försökspersoner (n=15) var medelplasmaclearance av 

finasterid 165 ml/min (intervall, 70-279 ml/min). Genomsnittlig terminal halveringstid i plasma var 4,5 
timmar (intervall 3,3-13,4 timmar; n=12). Efter en oral dos av14C-finasterid hos människa (n=6), i medeltal 
39 % (intervall, 32-46 %) av dosen utsöndrades i urinen i form av metaboliter; 57 % (intervall, 51-64 %) 
utsöndrades i avföringen.

Genomsnittlig terminal halveringstid är cirka 5-6 timmar hos män 18-60 år och 8 timmar hos män 
över 70 år.
Särskilda populationer
Pediatrisk:Finasterids farmakokinetik har inte undersökts hos patienter <18 år. Kön:PROPECIA 
är inte indicerat för användning till kvinnor.
Geriatrisk:Ingen dosjustering är nödvändig hos äldre. Även om eliminationshastigheten för finasterid 
minskar hos äldre, är dessa fynd utan klinisk betydelse. Se ävenFarmakokinetik, utsöndring, och 
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER,Geriatrisk användningsektioner.
Lopp:Effekten av ras på finasterids farmakokinetik har inte studerats.
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Njurinsufficiens:Ingen dosjustering är nödvändig hos patienter med njurinsufficiens. Hos patienter med 
kroniskt nedsatt njurfunktion, med kreatininclearance från 9,0 till 55 ml/min, AUC, maximal 
plasmakoncentration, halveringstid och proteinbindning efter en engångsdos av14C-finasterid liknade de 
som erhölls hos friska frivilliga. Urinutsöndring av metaboliter minskade hos patienter med nedsatt 
njurfunktion. Denna minskning var associerad med en ökning av fekal utsöndring av metaboliter. 
Plasmakoncentrationerna av metaboliter var signifikant högre hos patienter med nedsatt njurfunktion 
(baserat på en 60 % ökning av total radioaktivitet AUC). Finasterid har dock tolererats väl hos män med 
normal njurfunktion som fått upp till 80 mg/dag i 12 veckor där exponeringen av dessa patienter för 
metaboliter förmodligen skulle vara mycket större.
Leverinsufficiens:Effekten av leverinsufficiens på finasterids farmakokinetik har inte studerats. 
Försiktighet bör iakttas vid administrering av PROPECIA till patienter med leverfunktionsavvikelser, 
eftersom finasterid metaboliseras i stor utsträckning i levern.
Läkemedelsinteraktioner(se även FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER,Läkemedelsinteraktioner)

Inga läkemedelsinteraktioner av klinisk betydelse har identifierats. Finasterid verkar inte påverka det 
cytokrom P450-kopplade läkemedelsmetaboliserande enzymsystemet. Föreningar som har testats på 
människa inkluderar antipyrin, digoxin, propranolol, teofyllin och warfarin och inga kliniskt betydelsefulla 
interaktioner hittades.

Medelvärde (SD) farmakokinetiska parametrar
i friska män (18-26 år)

medelvärde (±SD)

n=15
Biotillgänglighet 65 % (26–170 %)*
Clearance (ml/min) 165 (55)
Distributionsvolym (L) 76 (14)
* Räckvidd

Medelvärde (SD) icke-kompartmentella farmakokinetiska parametrar
Efter flera doser på 1 mg/dag in

Friska män (19-42 år)
medelvärde (±SD)

(n=12)
AUC (ng•tim/ml) 53 (33,8)
Toppkoncentration (ng/ml) 9,2 (2,6)
Tid till topp (timmar) 1,3 (0,5)
Halveringstid (timmar)* 4,5 (1,6)
* Första dosen värden; alla andra parametrar är värden för sista dosen

Kliniska studier
Studier i män

Effekten av PROPECIA visades hos män (88 % kaukasiska) med mild till måttlig androgenetisk alopeci 
(håravfall hos män) mellan 18 och 41 år. För att förhindra seborroiskt eksem som kan förvirra 
bedömningen av hårväxt i dessa studier, instruerades alla män, oavsett om de behandlades med 
finasterid eller placebo, att använda ett specificerat, medicinskt, tjärbaserat schampo (Neutrogena T/
Gel®*schampo) under de första 2 åren av studierna.

Det fanns tre dubbelblinda, randomiserade, placebokontrollerade studier av 12 månaders varaktighet. De 
två primära effektmåtten var hårantal och patientens självbedömning; de två sekundära effektmåtten var 
utredarens bedömning och betyg av fotografier. Dessutom samlades information in angående sexuell funktion 
(baserat på ett självbeställt frågeformulär) och kroppshårväxt utanför hårbotten. De tre studierna utfördes på 
1879 män med mild till måttlig, men inte fullständig, håravfall. Två av studierna inkluderade män med 
övervägande lätt till måttligt håravfall på vertex (n=1553). De tredje inskrivna männen hade mild till måttlig 
håravfall i främre mitten av hårbotten med eller utan vertexskallighet (n=326).

Studier av män med vertex skallighet
Av de män som slutförde de första 12 månaderna av de två försöken med skallighet på vertex valde 1215 att 

fortsätta i dubbelblinda, placebokontrollerade, 12 månader långa förlängningsstudier. Det fanns 547 män som fick 
PROPECIA för både den initiala studien och första förlängningsperioden (upp till 2 års behandling) och 60 män

*Registrerat varumärke tillhörande Johnson & Johnson
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får placebo under samma perioder. Förlängningsstudierna fortsatte i ytterligare 3 år, med 323 män på 
PROPECIA och 23 på placebo som gick in i det femte året av studien.

För att utvärdera effekten av att avbryta behandlingen, var det 65 män som fick PROPECIA under de första 
12 månaderna följt av placebo under den första 12-månaders förlängningsperioden. Några av dessa män 
fortsatte i ytterligare förlängningsstudier och byttes tillbaka till behandling med PROPECIA, med 32 män som 
gick in i det femte året av studien. Slutligen var det 543 män som fick placebo under de första 12 månaderna 
följt av PROPECIA under den första 12-månaders förlängningsperioden. Några av dessa män fortsatte i 
ytterligare förlängningsstudier som fick PROPECIA, med 290 män som gick in i det femte året av studien (se 
figur nedan).

Antalet hår bedömdes genom fotografiska förstoringar av ett representativt område av aktivt håravfall. I 
dessa två studier på män med skallighet i vertex visades signifikanta ökningar av antalet hårstrån efter 6 och 
12 månader hos män som behandlats med PROPECIA, medan signifikant håravfall från baslinjen visades hos 
dem som behandlades med placebo. Vid 12 månader var det en skillnad på 107 hårstrån från placebo (p<0,001, 
PROPECIA [n=679] vs placebo [n=672]) inom en cirkel med en diameter på 1 tum (5,1 cm)2). Hårtalet bibehölls 
hos de män som tog PROPECIA i upp till 2 år, vilket resulterade i en skillnad på 138 hårstrån mellan 
behandlingsgrupperna (p<0,001, PROPECIA [n=433] kontra placebo [n=47]) inom samma område. Hos män 
som behandlats med PROPECIA uppnåddes den maximala förbättringen av hårantal jämfört med baslinjen 
under de första 2 åren. Även om den initiala förbättringen följdes av en långsam minskning, bibehölls antalet 
hårstrån över baslinjen under de fem år som studierna pågick. Dessutom, eftersom nedgången i 
placebogruppen var snabbare, fortsatte skillnaden mellan behandlingsgrupperna också att öka under 
studierna, vilket resulterade i en skillnad på 277 hårstrån (p<0,001, PROPECIA [n=219] vs placebo [n=15 ]) vid 5 
år (se figur nedan).

Patienter som bytte från placebo till PROPECIA (n=425) hade en minskning av antalet hårstrån i slutet 
av den initiala 12-månaders placeboperioden, följt av en ökning av antalet hårstrån efter 1 års 
behandling med PROPECIA. Denna ökning av antalet hårstrån var mindre (56 hårstrån över den 
ursprungliga baslinjen) än ökningen (91 hårstrån över den ursprungliga baslinjen) som observerades 
efter 1 års behandling hos män som initialt randomiserades till PROPECIA. Även om ökningen av antalet 
hårstrån, i förhållande till när behandlingen inleddes, var jämförbar mellan dessa två grupper, 
uppnåddes ett högre absolut antal hårstrån hos patienter som påbörjades på behandling med PROPECIA 
i den initiala studien. Denna fördel bibehölls under de återstående 3 åren av studierna.

Efter 12 månader hade 58 % av männen i placebogruppen ytterligare håravfall (definierat som en minskning av antalet 
hårstrån från baslinjen), jämfört med 14 % av männen som behandlades med PROPECIA. Hos män som behandlats i upp till 
2 år uppvisade 72 % av männen i placebogruppen håravfall, jämfört med 17 % av männen som behandlades med PROPECIA. 
Efter 5 år visade 100 % av männen i placebogruppen håravfall, jämfört med 35 % av männen som behandlades med 
PROPECIA.
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Patienternas självutvärdering erhölls vid varje klinikbesök från ett självadministrativt frågeformulär, som 
inkluderade frågor om deras uppfattning om hårväxt, håravfall och utseende. Denna självbedömning visade 
en ökning av mängden hår, en minskning av håravfall och förbättring av utseendet hos män som behandlades 
med PROPECIA. Övergripande förbättring jämfört med placebo sågs så tidigt som efter 3 månader (p<0,05), 
med förbättring som bibehölls under 5 år.

Utredarens bedömning baserades på en 7-gradig skala som utvärderade ökningar eller minskningar av hårbotten 
i hårbotten vid varje patientbesök. Denna bedömning visade signifikant större ökningar i hårväxt hos män som 
behandlades med PROPECIA jämfört med placebo så tidigt som efter 3 månader (p<0,001). Efter 12 månader 
bedömde utredarna att 65 % av männen som behandlades med PROPECIA hade ökad hårväxt jämfört med 37 % i 
placebogruppen. Efter 2 år bedömde utredarna att 80 % av männen som behandlades med PROPECIA hade ökad 
hårväxt jämfört med 47 % av männen som behandlades med placebo. Efter 5 år bedömde utredarna att 77 % av män 
som behandlades med PROPECIA hade ökad hårväxt, jämfört med 15 % av män som behandlades med placebo.

En oberoende panel bedömde standardiserade fotografier av huvudet på ett förblindat sätt baserat 
på ökningar eller minskningar av hårbotten i hårbotten med samma 7-gradiga skala som utredarens 
bedömning. Efter 12 månader hade 48 % av männen som behandlades med PROPECIA en ökning jämfört 
med 7 % av männen som behandlades med placebo. Efter 2 år visades en ökning av hårväxten hos 66 % 
av männen som behandlades med PROPECIA, jämfört med 7 % av männen som behandlades med 
placebo. Efter 5 år visade 48 % av männen som behandlats med PROPECIA en ökning av hårväxten, 42 % 
bedömdes ha ingen förändring (ingen ytterligare synlig utveckling av håravfall från baslinjen) och 10 % 
bedömdes ha tappat hår jämfört med baslinjen . I jämförelse visade 6 % av männen som behandlades 
med placebo en ökning av hårväxten, Andra resultat i Vertex Baldness Studies

Ett frågeformulär om sexuell funktion administrerades själv av patienter som deltog i de två försöken med 
skallighet på vertex för att upptäcka mer subtila förändringar i sexuell funktion. Vid månad 12 fann man statistiskt 
signifikanta skillnader till förmån för placebo i 3 av 4 domäner (sexuellt intresse, erektioner och uppfattning om 
sexuella problem). Däremot sågs ingen signifikant skillnad i frågan om övergripande tillfredsställelse med sexlivet.

I en av de två studierna med skallighet i vertex, tillfrågades patienter om kroppshårväxt som inte var i hårbotten. 
PROPECIA verkade inte påverka kroppshår som inte var hårbotten.
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Studie på män med håravfall i främre mitthårbottenområdet
En studie av 12 månaders varaktighet, utformad för att bedöma effekten av PROPECIA hos män med 

håravfall i främre mitten av hårbotten, visade också signifikanta ökningar av antalet hår jämfört med placebo. 
Ökningen av antalet hår åtföljdes av förbättringar i patientens självbedömning, utredarens bedömning och 
betyg baserade på standardiserade fotografier. Hårräkningar erhölls i främre mitten av hårbotten och 
inkluderade inte området med bitemporal recession eller främre hårfästet.
Sammanfattning av kliniska studier hos män

Kliniska studier utfördes på män i åldern 18 till 41 med mild till måttlig grad av androgenetisk alopeci. Alla 
män som behandlats med PROPECIA eller placebo fick ett tjärbaserat schampo (Neutrogena T/Gel®*schampo) 
under de första två åren av studierna. Klinisk förbättring sågs så tidigt som efter 3 månader hos patienter som 
behandlades med PROPECIA och ledde till en nettoökning av antalet hårbotten i hårbotten och återväxt av hår. 
I kliniska studier på upp till 5 år bromsade behandling med PROPECIA den ytterligare progressionen av 
håravfall som observerades i placebogruppen. I allmänhet fortsatte skillnaden mellan behandlingsgrupperna 
att öka under de 5 år som studierna pågick.
Etnisk analys av kliniska data från män

I en kombinerad analys av de två studierna på vertex skallighet var medelhårantalet förändringar från 
baslinjen 91 vs -19 hårstrån (PROPECIA vs placebo) bland kaukasier (n=1185), 49 vs -27 hårstrån bland svarta 
(n=84), 53 vs -38 hårstrån bland asiater (n=17), 67 vs 5 hårstrån bland latinamerikaner (n=45) och 67 vs -15 
hårstrån bland andra etniska grupper (n=20). Patients självutvärdering visade förbättring över rasgrupper med 
PROPECIA-behandling, förutom tillfredsställelsen av den främre hårfästet och vertex hos svarta män, som var 
nöjda överlag.
Studera i kvinnor

I en studie som involverade 137 postmenopausala kvinnor med androgenetisk alopeci som behandlades 
med PROPECIA (n=67) eller placebo (n=70) under 12 månader, kunde effektivitet inte påvisas. Det fanns ingen 
förbättring av antalet hårstrån, patientens självbedömning, utredarens bedömning eller betygen av 
standardiserade fotografier hos kvinnor som behandlades med PROPECIA jämfört med placebogruppen (se 
INDIKATIONER OCH ANVÄNDNING).

INDIKATIONER OCH ANVÄNDNING

PROPECIA är indicerat för behandling av manligt håravfall (androgenetisk alopeci) iENDAST MÄN. 
Säkerhet och effekt har påvisats hos män mellan 18 och 41 år med mild till måttlig håravfall på vertex och 
främre mitten av hårbotten (se KLINISK FARMAKOLOGI,Kliniska studier).

Effektivitet i bitemporal recession har inte fastställts.
PROPECIA är inte indicerat för kvinnor (se KLINISK FARMAKOLOGI, Kliniska studieroch 
KONTRAINDIKATIONER).
PROPECIA är inte indicerat för barn (se FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER,Pediatrisk användning).

KONTRAINDIKATIONER

PROPECIA är kontraindicerat i följande:
Graviditet. Användning av Finasteride är kontraindicerat hos kvinnor när de är eller kan vara gravida. På 

grund av förmågan hos typ II 5α-reduktashämmare att hämma omvandlingen av testosteron till DHT, kan 
finasterid orsaka avvikelser i de yttre könsorganen hos ett manligt foster hos en gravid kvinna som får 
finasterid. Om detta läkemedel används under graviditet, eller om graviditet inträffar medan du tar detta 
läkemedel, bör den gravida kvinnan informeras om den potentiella faran för det manliga fostret. (Se även 
VARNINGAR, EXPONERING AV KVINNOR - RISK FÖR MANFOTUS; och FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER,Information för 
patienterochGraviditet.) Hos honråttor har låga doser finasterid administrerade under graviditeten orsakat 
avvikelser i de yttre könsorganen hos manliga avkommor.

Överkänslighet mot någon komponent i detta läkemedel.

VARNINGAR

PROPECIA är inte indicerat för användning till pediatriska patienter (se INDIKATIONER OCH ANVÄNDNING; och 
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER,Pediatrisk användning) eller kvinnor (se även VARNINGAR, EXPONERING AV KVINNOR - RISK FÖR 
MANFOTUS; FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER,Information för patienterochGraviditet;och HUR LEVERERAS,Förvaring och hantering
).
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EXPONERING AV KVINNOR - RISK FÖR MANFOTUS
Kvinnor ska inte hantera krossade eller trasiga PROPECIA-tabletter när de är gravida eller kan potentiellt 

vara gravida på grund av möjligheten till absorption av finasterid och den efterföljande potentiella risken för 
ett manligt foster. PROPECIA tabletter är belagda och kommer att förhindra kontakt med den aktiva 
ingrediensen under normal hantering, förutsatt att tabletterna inte har brutits eller krossats. (Se även 
KONTRAINDIKATIONER; FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER,Information för patienterochGraviditet;och HUR 
LEVERERAS,Förvaring och hantering.)

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Allmän
Försiktighet bör iakttas vid administrering av PROPECIA till patienter med leverfunktionsavvikelser, 

eftersom finasterid metaboliseras i stor utsträckning i levern.
Information för patienter

Kvinnor ska inte hantera krossade eller trasiga PROPECIA-tabletter när de är gravida eller kan potentiellt 
vara gravida på grund av möjligheten till absorption av finasterid och den efterföljande potentiella risken för 
ett manligt foster. PROPECIA tabletter är belagda och kommer att förhindra kontakt med den aktiva 
ingrediensen under normal hantering, förutsatt att tabletterna inte har brutits eller krossats. (Se även 
KONTRAINDIKATIONER; VARNINGAR, EXPONERING AV KVINNOR - RISK FÖR MANFOTUS; 
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER,Graviditet;och HUR LEVERERAS,Förvaring och hantering.)

Läkare bör instruera sina patienter att omedelbart rapportera eventuella förändringar i deras bröst såsom 
knölar, smärta eller flytningar från bröstvårtan. Bröstförändringar inklusive bröstförstoring, ömhet och 
neoplasmer har rapporterats (se BIVERKNINGAR).

Se även bipacksedel för patient.
Läkare bör instruera sina patienter att läsa patientbipacksedeln innan behandlingen med PROPECIA 

påbörjas och att läsa den igen varje gång receptet förnyas så att de är medvetna om aktuell information 
för patienter om PROPECIA.
Läkemedels-/laboratorietestinteraktioner

Finasterid hade ingen effekt på cirkulerande nivåer av kortisol, sköldkörtelstimulerande hormon eller 
tyroxin, och det påverkade inte heller plasmalipidprofilen (t.ex. totalt kolesterol, lågdensitetslipoproteiner, 
högdensitetslipoproteiner och triglycerider) eller benmineraltäthet. I studier med finasterid upptäcktes inga 
kliniskt betydelsefulla förändringar i luteiniserande hormon (LH), follikelstimulerande hormon (FSH) eller 
prolaktin. Hos friska frivilliga förändrade behandling med finasterid inte svaret av LH och FSH på 
gonadotropinfrisättande hormon, vilket tyder på att hypotalamus-hypofys-testikelaxeln inte påverkades.

I kliniska studier med PROPECIA (finasterid, 1 mg) på män 18-41 år minskade medelvärdet av 
serumprostataspecifikt antigen (PSA) från 0,7 ng/ml vid baslinjen till 0,5 ng/ml vid månad 12. Ytterligare , 
i kliniska studier med PROSCAR (finasterid, 5 mg) när det används till äldre män som har benign 
prostatahyperplasi (BPH), minskade PSA-nivåerna med cirka 50 %. Andra studier med PROSCAR visade att 
det också kan orsaka minskningar av serum-PSA i närvaro av prostatacancer. Dessa fynd bör beaktas för 
korrekt tolkning av serum-PSA vid utvärdering av män som behandlats med finasterid. Alla bekräftade 
ökningar av PSA-nivåer från nadir under PROPECIA kan signalera förekomsten av prostatacancer och bör 
noggrant utvärderas, även om dessa värden fortfarande ligger inom det normala intervallet för män som 
inte tar en 5α-reduktashämmare. Bristande överensstämmelse med behandling med PROPECIA kan 
också påverka PSA-testresultaten.
Läkemedelsinteraktioner

Inga läkemedelsinteraktioner av klinisk betydelse har identifierats. Finasterid verkar inte påverka det 
cytokrom P450-kopplade läkemedelsmetaboliserande enzymsystemet. Föreningar som har testats på 
människa inkluderar antipyrin, digoxin, propranolol, teofyllin och warfarin och inga kliniskt betydelsefulla 
interaktioner hittades.

Annan samtidig behandling:Även om specifika interaktionsstudier inte utfördes, användes 
finasteriddoser på 1 mg eller mer samtidigt i kliniska studier med acetaminofen, acetylsalicylsyra, α-
blockerare, analgetika, angiotensin-konverterande enzym (ACE)-hämmare, antikonvulsiva medel, 
bensodiazepiner, betablockerare, kalcium -kanalblockerare, hjärtnitrater, diuretika, H2antagonister, 
HMG-CoA-reduktashämmare, prostaglandinsyntetasinhibitorer (även kallade NSAID) och kinolonanti-
infektionsmedel utan bevis för kliniskt signifikanta negativa interaktioner.
Karcinogenes, Mutagenes, Nedsatt fertilitet

Inga tecken på en tumörframkallande effekt observerades i en 24-månaders studie på Sprague-Dawley-råttor 
som fick doser av finasterid upp till 160 mg/kg/dag hos hanar och 320 mg/kg/dag hos honor. Dessa doser
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gav respektive systemisk exponering hos råttor på 888 och 2192 gånger den som observerades hos människa som fick den 
rekommenderade humana dosen på 1 mg/dag. Alla exponeringsberäkningar baserades på beräknad AUC(0-24 timmar)för djur 
och genomsnittlig AUC(0-24 timmar)för människa (0,05 μg•h/mL).

I en 19-månaders karcinogenicitetsstudie på CD-1 möss visade en statistiskt signifikant (p≤0,05) ökning av 
incidensen av testikel-Leydigcelladenom observerades vid en dos på 250 mg/kg/dag (1824 gånger den mänskliga 
exponeringen). Hos möss vid en dos av 25 mg/kg/dag (184 gånger den mänskliga exponeringen, uppskattad) och hos 
råttor vid en dos av≥40 mg/kg/dag (312 gånger den mänskliga exponeringen) observerades en ökning av 
förekomsten av Leydigcellshyperplasi. En positiv korrelation mellan de proliferativa förändringarna i Leydig-cellerna 
och en ökning av serum-LH-nivåer (2- till 3 gånger över kontroll) har visats hos båda gnagararterna som behandlats 
med höga doser finasterid. Inga läkemedelsrelaterade Leydig-cellförändringar sågs hos vare sig råttor eller hundar 
som behandlats med finasterid under 1 år vid doser på 20 mg/kg/dag och 45 mg/kg/dag (240 respektive 2800 gånger 
den mänskliga exponeringen) eller i möss behandlade i 19 månader med en dos av 2,5 mg/kg/dag (18,4 gånger den 
mänskliga exponeringen, uppskattad).

Inga tecken på mutagenicitet observerades hos enin vitrobakteriell mutagenesanalys, en mutagenesanalys 
för däggdjursceller eller i enin vitroalkalisk elueringsanalys. I enin vitrokromosomavvikelseanalys, med 
användning av äggstocksceller från kinesisk hamster, var det en liten ökning av kromosomavvikelser. I en in 
vivokromosomavvikelseanalys hos möss, ingen behandlingsrelaterad ökning av kromosomavvikelse 
observerades med finasterid vid den maximalt tolererade dosen på 250 mg/kg/dag (1824 gånger den 
mänskliga exponeringen) som fastställts i karcinogenicitetsstudierna.

Hos könsmogna hankaniner behandlade med finasterid i 80 mg/kg/dag (4344 gånger den mänskliga 
exponeringen) i upp till 12 veckor sågs ingen effekt på fertilitet, spermieantal eller ejakulationsvolym. Hos 
könsmogna hanråttor som behandlats med 80 mg/kg/dag finasterid (488 gånger den mänskliga 
exponeringen), fanns det inga signifikanta effekter på fertiliteten efter 6 eller 12 veckors behandling; men när 
behandlingen fortsatte i upp till 24 eller 30 veckor, var det en uppenbar minskning av fertilitet, fruktsamhet 
och en associerad signifikant minskning av vikten av sädesblåsor och prostata. Alla dessa effekter var 
reversibla inom 6 veckor efter avslutad behandling. Ingen läkemedelsrelaterad effekt på testiklar eller på 
parningsprestanda har setts hos råttor eller kaniner. Denna minskning av fertiliteten hos finasteridbehandlade 
råttor är sekundär till dess effekt på accessoriska könsorgan (prostata och sädesblåsor) vilket resulterar i att en 
sädespropp inte bildas. Spädproppen är väsentlig för normal fertilitet hos råttor men är inte relevant hos 
människa. Graviditet
Teratogena effekter: Graviditetskategori X

Se KONTRAINDIKATIONER.
PROPECIA är inte indicerat för användning till kvinnor.
Administrering av finasterid till gravida råttor på dräktighetsdagarna 6-20 i doser från 100 μg/kg/dag till 100 mg/

kg/dag (1-684 gånger den mänskliga exponeringen, uppskattad) resulterade i dosberoende utveckling av hypospadi 
hos 3,6 till 100 % av manliga avkommor. Dräktiga råttor producerade manliga avkommor med minskad prostata- och 
sädesblåsorvikt, fördröjd preputial separation och övergående bröstvårtutveckling när de gavs finasterid kl.≥30 μg/
kg/dag (0,2 gånger den mänskliga exponeringen, uppskattad) och minskat anogenitalt avstånd när det ges finasterid 
kl.≥3 μg/kg/dag (0,02 gånger mänsklig exponering, uppskattad). Den kritiska perioden under vilken dessa effekter 
kan induceras hos råttor av hankön har definierats vara dag 16-17 av dräktigheten. De förändringar som beskrivs 
ovan är förväntade farmakologiska effekter av läkemedel som tillhör klassen typII5α-reduktashämmare och liknar de 
som rapporterats hos manliga spädbarn med en genetisk brist av typII5a-reduktas. Inga abnormiteter observerades 
hos kvinnliga avkommor som exponerats för någon dos av finasteridi livmodern.

Inga utvecklingsavvikelser har observerats i den första barngenerationen (F1) han- eller honavkommor som är 
resultatet av parning av finasteridbehandlade hanråttor (80 mg/kg/dag; 488 gånger mänsklig exponering) med 
obehandlade honor. Administrering av finasterid med 3 mg/kg/dag (20 gånger den mänskliga exponeringen, 
uppskattad) under den sena dräktigheten och amningsperioden resulterade i något minskad fertilitet hos F1manlig 
avkomma. Inga effekter sågs hos kvinnliga avkommor.

Inga tecken på missbildningar har observerats hos kaninfoster som exponerats för finasteridi livmodern från dag 
6-18 av graviditeten vid doser upp till 100 mg/kg/dag (1 908 gånger den rekommenderade humandosen på 1 mg/
dag, baserat på jämförelse av kroppsytan). Effekter på manliga könsorgan skulle dock inte förväntas eftersom 
kaninerna inte exponerades under den kritiska perioden av utveckling av könsorganen.

Dei livmoderneffekter av finasteridexponering under embryonal och fosterutveckling utvärderades 
hos rhesusapa (dräktighetsdagar 20-100), en art som mer förutsäger mänsklig utveckling än råttor eller 
kaniner. Intravenös administrering av finasterid till gravida apor i doser upp till 800 ng/dag (minst 250 
gånger den högsta uppskattade exponeringen för finasterid hos gravida kvinnor
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från sperma från män som tog 1 mg/dag, baserat på jämförelse av kroppsytan) resulterade inte i några 
abnormiteter hos manliga foster. Som en bekräftelse på relevansen av rhesusmodellen för mänsklig 
fosterutveckling resulterade oral administrering av en 2 mg/kg/dag dos finasterid till gravida apor i externa 
genitalavvikelser hos manliga foster. Inga andra abnormiteter observerades hos manliga foster och inga 
finasteridrelaterade abnormiteter observerades hos kvinnliga foster vid någon dos.
Ammande mödrar

PROPECIA är inte indicerat för användning till kvinnor.
Det är inte känt om finasterid utsöndras i modersmjölk. Pediatrisk 
användning
PROPECIA är inte indicerat för användning till pediatriska patienter.
Säkerhet och effektivitet hos pediatriska patienter har inte fastställts. Geriatrisk 
användning
Kliniska effektstudier med PROPECIA inkluderade inte försökspersoner i åldern 65 år och äldre. 

Baserat på farmakokinetiken för finasterid 5 mg är ingen dosjustering nödvändig hos äldre för PROPECIA 
(se KLINISK FARMAKOLOGI,Farmakokinetik). Effekten av PROPECIA hos äldre har dock inte fastställts.

NEGATIVA REAKTIONER

Kliniska studier för PROPECIA (finasterid 1 mg) vid behandling av manligt håravfall
I tre kontrollerade kliniska prövningar för PROPECIA av 12 månaders varaktighet, avbröts 1,4 % av 

patienterna som tog PROPECIA (n=945) på grund av biverkningar som ansågs vara möjligen, troligen eller 
definitivt läkemedelsrelaterade (1,6 % för placebo; n =934).

Kliniska biverkningar som rapporterades som möjligen, troligen eller definitivt läkemedelsrelaterade i≥1 % av 
patienterna som behandlas med PROPECIA eller placebo visas i Tabell 1.

BORD 1
Läkemedelsrelaterade negativa upplevelser för PROPECIA (finasterid 1 mg) i år 1 (%)

MANLIGT MÖNSTER HÅRavfall
PROPECIA

N=945
Placebo
N=934

Minskad libido 1.8 1.3

Erektil dysfunktion 1.3 0,7

Ejakulationsstörning
(Minskad volym av ejakulat)

1.2
(0,8)

0,7
(0,4)

Utsättning på grund av 
läkemedelsrelaterade sexuella biverkningar

1.2 0,9

Integrerad analys av kliniska biverkningar visade att under behandling med PROPECIA hade 36 (3,8 %) av 
945 män rapporterat en eller flera av dessa biverkningar jämfört med 20 (2,1 %) av 934 män som behandlades 
med placebo (p=0,04). Resolution inträffade hos män som avbröt behandlingen med PROPECIA på grund av 
dessa biverkningar och hos de flesta av dem som fortsatte behandlingen. Incidensen av var och en av 
ovanstående negativa upplevelser minskade till≤0,3 % vid det femte behandlingsåret med PROPECIA.

I en studie med finasterid 1 mg dagligen hos friska män, observerades en medianminskning av 
ejakulatvolymen på 0,3 ml (-11 %) jämfört med 0,2 ml (–8 %) för placebo efter 48 veckors behandling. Två 
andra studier visade att finasterid vid 5 gånger dosen av PROPECIA (5 mg dagligen) gav signifikanta 
medianminskningar på cirka 0,5 ml (-25 %) jämfört med placebo i ejakulatvolymen, men detta var 
reversibelt efter avslutad behandling.

I de kliniska studierna med PROPECIA skilde sig inte incidensen av ömhet och förstoring i brösten, 
överkänslighetsreaktioner och testikelsmärta hos finasteridbehandlade patienter från patienter som 
behandlades med placebo..
Erfarenhet efter marknadsföring av PROPECIA (finasterid 1 mg)

Bröstömhet och förstoring; depression; överkänslighetsreaktioner inklusive hudutslag, klåda, urtikaria och 
svullnad av läppar och ansikte; testikulär smärta; och manlig bröstcancer. Eftersom dessa reaktioner 
rapporteras frivilligt från en population av osäker storlek är det inte alltid möjligt att på ett tillförlitligt sätt 
uppskatta frekvensen eller fastställa ett orsakssamband till läkemedelsexponering. SerKontrollerade kliniska 
prövningar och långtidsstudier med öppen förlängning för PROSCAR®(finasterid 5 mg) vid behandling av 
benign prostatahyperplasi.
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Kontrollerade kliniska prövningar och långtidsstudier med öppen förlängning för PROSCAR®(finasterid 5 mg) 
vid behandling av benign prostatahyperplasi

I PROSCAR Long-Term Efficacy and Safety Study (PLESS), en 4-årig kontrollerad klinisk studie, utvärderades 
3040 patienter mellan 45 och 78 år med symtomatisk BPH och förstorad prostata för säkerhet under en period 
av 4 år (1524) på PROSCAR 5 mg/dag och 1516 på placebo). 3,7 % (57 patienter) som behandlades med 
PROSCAR 5 mg och 2,1 % (32 patienter) som behandlades med placebo avbröt behandlingen som ett resultat 
av biverkningar relaterade till sexuell funktion, vilka är de vanligast rapporterade biverkningarna.

Tabell 2 visar de enda kliniska biverkningar som utredaren ansåg vara möjligen, troligtvis eller 
definitivt läkemedelsrelaterade, för vilka incidensen på PROSCAR var≥1 % och mer än placebo under de 
fyra år som studien pågick. Under år 2-4 av studien fanns det ingen signifikant skillnad mellan 
behandlingsgrupperna i incidensen av impotens, minskad libido och ejakulationsstörning.

TABELL 2
Läkemedelsrelaterade negativa upplevelser förPROSCAR (finasterid5 mg )

GOTTIG PROSTATISK HYPERPLASI
År 1

(%)
År 2, 3 och 4*

(%)
Finasteride, 5 mg Placebo Finasteride, 5

mg
Placebo

Impotens 8.1 3.7 5.1 5.1
Minskade
Libido

6.4 3.4 2.6 2.6

Minskade
Volym av
Ejakulat

3.7 0,8 1.5 0,5

Ejakulation
Oordning

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

Bröst
Utvidgning

0,5 0,1 1.8 1.1

Bröst
Ömhet

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

Utslag 0,5 0,2 0,5 0,1
* Sammanlagt år 2-4
N = 1524 och 1516, finasterid respektive placebo

Biverkningsprofilerna i de 1-åriga, placebokontrollerade, fas III BPH-studierna och de 5-åriga öppna 
förlängningarna med PROSCAR 5 mg och PLESS var likartade.

Det finns inga tecken på ökade biverkningar med ökad behandlingstid med PROSCAR 5 mg. Nya 
rapporter om läkemedelsrelaterade sexuella biverkningar minskade med behandlingens varaktighet.

Förhållandet mellan långvarig användning av finasterid och manlig bröstneoplasi är för närvarande okänt. Under 
en 4- till 6-årig placebo- och komparatorkontrollerad studie som omfattade 3047 män, fanns det 4 fall av bröstcancer 
hos män som behandlats med PROSCAR men inga fall hos män som inte behandlats med PROSCAR. I en annan 4-
årig, placebokontrollerad studie som inkluderade 3040 män, fanns det 2 fall av bröstcancer hos placebobehandlade 
män, men inga fall rapporterades hos män som behandlades med PROSCAR.

I en 7-årig placebokontrollerad studie som inkluderade 18 882 friska män hade 9060 
prostatanålsbiopsidata tillgängliga för analys. I PROSCAR-gruppen hade 280 (6,4%) män prostatacancer med 
Gleason-poäng på 7-10 detekterade på nålbiopsi jämfört med 237 (5,1%) män i placebogruppen. Av de totala 
fall av prostatacancer som diagnostiserades i denna studie klassificerades cirka 98 % som intrakapsulära 
(stadium T1 eller T2). Den kliniska betydelsen av dessa fynd är okänd. Denna information från litteraturen 
(Thompson IM, Goodman PJ, Tangen CM, et al. Inverkan av finasterid på utvecklingen av prostatacancer. N Engl 
J Med2003;349:213-22) tillhandahålls för övervägande av läkare när PROSCAR används enligt anvisningarna. 
PROSCAR är inte godkänt för att minska risken att utveckla prostatacancer.

ÖVERDOSERING

I kliniska studier har engångsdoser av finasterid upp till 400 mg och multipla doser finasterid upp till 80 
mg/dag under tre månader inte resulterat i biverkningar. Tills ytterligare erfarenhet erhållits kan ingen specifik 
behandling för en överdos med finasterid rekommenderas.

Signifikant dödlighet observerades hos han- och honmöss vid orala enstaka doser på 1500 mg/m2

(500 mg/kg) och hos hon- och hanråttor vid orala enstaka doser på 2360 mg/m2(400 mg/kg) och 5900 
mg/m2(1000 mg/kg).
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DOSERING OCH ADMINISTRERING

Den rekommenderade dosen är 1 mg oralt en gång om 
dagen. PROPECIA kan administreras med eller utan måltider.
I allmänhet är daglig användning i tre månader eller mer nödvändig innan nyttan observeras. Fortsatt användning 

rekommenderas för att upprätthålla nyttan, vilket bör omvärderas med jämna mellanrum. Avbrytande av behandlingen 
leder till att effekten upphävs inom 12 månader.

HUR LEVERERAS

Nr. 6642 — PROPECIA tabletter, 1 mg, är bruna, åttakantiga, filmdragerade konvexa tabletter med "stiliserad P"-
logotyp på ena sidan och PROPECIA på den andra. De levereras enligt följande:

NDC0006-0071-31 användningsenhet flaskor om 30 (med torkmedel) NDC
0006-0071-54 PROPAK®- användningsenhet flaskor om 90 (med torkmedel). Förvaring 

och hantering
Förvara i rumstemperatur, 15-30°C (59-86°F). Håll behållaren stängd och skydda mot fukt. Kvinnor ska inte 
hantera krossade eller trasiga PROPECIA-tabletter när de är gravida eller kan potentiellt vara gravida på 

grund av möjligheten till absorption av finasterid och den efterföljande potentiella risken för ett manligt foster. 
PROPECIA tabletter är belagda och kommer att förhindra kontakt med den aktiva ingrediensen under normal 
hantering, förutsatt att tabletterna inte bryts eller krossas. (Se VARNINGAR, EXPONERING AV KVINNOR - RISK 
FÖR MANFOTUS; och FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER,Information för patienteroch Graviditet.)

Utgiven december 2010

US-patent nr: 5 547 957; 5,571,817
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PROPECIA®
(finasterid) Tabletter, 1 mg 
Patientinformation om 
PROPECIA®(Pro-pee-sha)

Generiskt namn: finasterid
(fin-AS-tur-eyed)

PROPECIA®är ENDAST för män.

Läs denna bipacksedel innan du börjar ta PROPECIA. Läs också informationen som medföljer PROPECIA 
varje gång du förnyar ditt recept, ifall något har förändrats. Kom ihåg att denna bipacksedel inte ersätter 
noggranna diskussioner med din läkare. Du och din läkare bör diskutera PROPECIA när du börjar ta din 
medicin och vid regelbundna kontroller.

Vad används PROPECIA för?

PROPECIA används för behandling av manligt håravfall på vertex och främre mitten av hårbotten.

PROPECIA är avsedd för användning avENDAST MÄNoch bordeINTEanvändas av kvinnor eller barn.

Vad är manligt håravfall?

Manligt håravfall är ett vanligt tillstånd där män upplever att håret i hårbotten blir tunnare. Ofta resulterar 
detta i ett vikande hårfäste och/eller skallighet på toppen av huvudet. Dessa förändringar börjar vanligtvis 
gradvis hos män i 20-årsåldern.

Läkare tror att manligt håravfall beror på ärftlighet och är beroende av hormonella effekter. Läkare hänvisar till 
denna typ av håravfall som androgenetisk alopeci.

Resultat av kliniska studier:

Under 12 månader studerade läkare över 1800 män i åldrarna 18 till 41 med milda till måttliga mängder 
pågående håravfall. Av dessa män deltog cirka 1200 med håravfall i toppen av huvudet i ytterligare 
förlängningsstudier, vilket resulterade i en total studietid på upp till fem år. Generellt sett bibehöll eller 
ökade män som tog PROPECIA antalet synliga hårbottenhår och märkte förbättring i håret under det 
första året. Förbättring, jämfört med starten av studien, bibehölls under de återstående åren av 
behandlingen. Hårantalet hos män som inte tog PROPECIA fortsatte att minska.

I en studie ifrågasattes patienter om tillväxten av kroppshår. PROPECIA verkade inte påverka håret på 
andra ställen än hårbotten.

Kommer PROPECIA att fungera för mig?

För de flesta män ökar PROPECIA antalet hårstrån i hårbotten under det första behandlingsåret, vilket hjälper till att fylla ut 
tunna eller kala områden i hårbotten. Dessutom kan män som tar PROPECIA notera en långsammare håravfall. Även om 
resultaten kommer att variera, kommer du i allmänhet inte att kunna växa tillbaka allt hår du har tappat. Det finns inte 
tillräckligt med bevis för att PROPECIA fungerar vid behandling av vikande hårfäste i det temporala området på båda sidor av 
huvudet.

Manligt håravfall inträffar gradvis över tiden. I genomsnitt växer friskt hår bara cirka en halv tum varje månad. 
Därför kommer det att ta tid att se någon effekt.

Du kan behöva ta PROPECIA dagligen i tre månader eller mer innan du ser en fördel med att ta PROPECIA. 
PROPECIA kan bara fungera på lång sikt om du fortsätter att ta det. Om läkemedlet inte har fungerat för dig på 
tolv månader är det osannolikt att ytterligare behandling är till nytta. Om du slutar ta PROPECIA kommer du 
sannolikt att tappa håret du har fått inom 12 månader efter att du avslutat behandlingen. Du bör diskutera 
detta med din läkare.
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PROPECIA är inte effektivt vid behandling av håravfall på grund av androgen alopeci hos 
postmenopausala kvinnor. PROPECIA ska inte tas av kvinnor.

Hur ska jag ta PROPECIA? Följ 

din läkares instruktioner.

• Ta en tablett genom munnen varje dag.

• Du kan ta PROPECIA med eller utan mat.

• Om du glömmer att ta PROPECIA, gör detinte ta en extra tablett. Ta bara nästa tablett som vanligt.

PROPECIA kommerinte arbeta snabbare eller bättre om du tar det mer än en gång om dagen.

Vem bordeINTE ta PROPECIA?

• PROPECIA är för behandling av manligt håravfall iENDAST MÄNoch bör inte tas av kvinnor (seEn 
varning om PROPECIA och graviditet).

• PROPECIA ska inte tas av barn.

• Alla som är allergiska mot någon av ingredienserna.

En varning om PROPECIA och graviditet.

• Kvinnor som är eller kan vara gravida:

- får inte använda PROPECIA

- ska inte hantera krossade eller trasiga tabletter av PROPECIA.

Om en kvinna som är gravid med ett manligt barn absorberar den aktiva ingrediensen i PROPECIA, 
antingen genom att svälja eller genom huden, kan det orsaka avvikelser i en manlig babys könsorgan. 
Om en kvinna som är gravid kommer i kontakt med den aktiva substansen i PROPECIA, bör en läkare 
konsulteras. PROPECIA tabletter är belagda och kommer att förhindra kontakt med den aktiva 
ingrediensen under normal hantering, förutsatt att tabletterna inte bryts eller krossas.

Vilka är de möjliga biverkningarna av PROPECIA?

Liksom alla receptbelagda produkter kan PROPECIA orsaka biverkningar. I kliniska studier var biverkningar 
från PROPECIA ovanliga och påverkade inte de flesta män. Ett litet antal män upplevde vissa sexuella 
biverkningar. Dessa män rapporterade ett eller flera av följande: mindre lust efter sex; svårigheter att få 
erektion; och en minskning av mängden sperma. Var och en av dessa biverkningar inträffade hos mindre än 2 
% av männen. Dessa biverkningar försvann hos män som slutade ta PROPECIA. De försvann också hos de flesta 
män som fortsatte att ta PROPECIA.

Vid allmän användning har följande rapporterats: ömhet i brösten och förstoring; depression; allergiska 
reaktioner inklusive utslag, klåda, nässelfeber och svullnad av läppar och ansikte; problem med utlösning; 
testikulär smärta; och i sällsynta fall manlig bröstcancer. Du bör omedelbart rapportera till din läkare alla 
förändringar i dina bröst såsom knölar, smärta eller flytningar från bröstvårtan. Berätta omedelbart för din 
läkare om dessa eller andra ovanliga biverkningar.

• PROPECIA kan påverka ett blodprov som kallas PSA (Prostate-Specific Antigen) för screening av 
prostatacancer. Om du har ett PSA-test ska du berätta för din läkare att du tar PROPECIA. 
Eftersom PROPECIA sänker PSA-nivåerna måste förändringar i PSA-nivåerna noggrant 
utvärderas av din läkare. Varje ökning av uppföljande PSA-nivåer från sin lägsta punkt bör 
noggrant utvärderas även om testresultaten fortfarande ligger inom det normala intervallet 
för män som inte tar PROPECIA. Du bör också tala om för din läkare om du inte har tagit

2

Referens-ID: 2932096



PROPECIA enligt ordination eftersom detta kan påverka PSA-testresultaten. För mer information, prata 
med din läkare.

Förvaring och hantering.

Förvara PROPECIA i originalförpackningen och håll förpackningen stängd. Förvara den på en torr plats i 
rumstemperatur.PROPECIA tabletter är belagda och kommer att förhindra kontakt med den aktiva 
ingrediensen under normal hantering, förutsatt att tabletterna inte bryts eller krossas.

Ge inte dina PROPECIA-tabletter till någon annan. Det har ordinerats endast för dig. Förvara PROPECIA 
och alla mediciner utom räckhåll för barn.

DENNA BESKRIVNING GER EN SAMMANFATTNING AV INFORMATION OM PROPECIA. OM DU EFTER ATT 
LÄST DENNA BESKRIVNING HAR NÅGRA FRÅGOR ELLER INTE ÄR SÄKER PÅ NÅGOT, TALA MED DIN 
LÄKARE, Apotekare ELLER SJUKVÅRDARE.

1-888-637-2522, måndag till fredag, 08:30 TILL 19:00 (ET).

www.propecia.com

Utgiven december 2010

US-patent nr: 5 547 957; 5,571,817
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