
ПРОПЕЦИЯ
(финастерид)
Таблетки, 1 mg
ОПИСАНИЕ

ПРОПЕЦИЯ®(финастерид), синтетично 4-азастероидно съединение, е специфичен инхибитор на 
стероиден типII 5α-редуктаза, вътреклетъчен ензим, който превръща андрогенния тестостерон в 5α-
дихидротестостерон (DHT).

Финастеридът е 4-азаандрост-1-ен-17-карбоксамид,н-(1,1-диметилетил)-3-оксо-,(5α,17β)-. емпиричната 
формула на финастерид е C23Х36н2О2и молекулното му тегло е 372,55. Структурната му формула е:

В

Финастеридът е бял кристален прах с точка на топене близо 250°C. Той е свободно разтворим в хлороформ и в 
нисши алкохолни разтворители, но е практически неразтворим във вода.

PROPECIA таблетки за перорално приложение са филмирани таблетки, които съдържат 1 mg финастерид и 
следните неактивни съставки: лактоза монохидрат, микрокристална целулоза, предварително желатинизирано 
нишесте, натриев нишестен гликолат, хидроксипропил метилцелулоза, хидроксипропил целулоза LF, титанов 
диоксид, титанов диоксид, докузат натрий, жълт железен оксид и червен железен оксид.

КЛИНИЧНА ФАРМАКОЛОГИЯ

Финастерид е конкурентен и специфичен инхибитор от типII5α-редуктаза, вътреклетъчен ензим, който 
превръща андрогенния тестостерон в DHT. Два различни изоензима се откриват при мишки, плъхове, 
маймуни и хора: ТипазиII.Всеки от тези изоензими се експресира различно в тъканите и етапите на развитие. 
При хората Типаз5α-редуктазата е преобладаваща в мастните жлези на повечето участъци от кожата, 
включително скалпа и черния дроб. Типаз5α-редуктазата е отговорна за приблизително една трета от 
циркулиращия DHT. ВидътIIИзозимът 5α-редуктаза се намира главно в простатата, семенните мехурчета, 
епидидимидите и космените фоликули, както и черния дроб и е отговорен за две трети от циркулиращия DHT.

При хората механизмът на действие на финастерид се основава на преференциалното му инхибиране на 
ТипII изозим. Използване на естествени тъкани (скалп и простата),инвитропроучвания на свързване, 
изследващи потенциала на финастерид да инхибира който и да е изозим, разкриха 100-кратна селективност 
за човешкия типII5α-редуктаза над Типазизозим (IC50=500 и 4.2 nM за ТипазиII,съответно). И за двата 
изоензима инхибирането от финастерид е придружено от редукция на инхибитора до дихидрофинастерид и 
образуване на аддукт с NADP+. Обменът на ензимния комплекс е бавен (t1/2приблизително 30 дни за типаII
ензимен комплекс и 14 дни за Типазкомплекс).

Финастеридът няма афинитет към андрогенния рецептор и няма андрогенни, антиандрогенни, естрогенни, 
антиестрогенни или прогестационни ефекти. Инхибиране на типаII5α-редуктазата блокира периферното 
превръщане на тестостерон в DHT, което води до значително намаляване на серумните и тъканните концентрации 
на DHT. Финастерид предизвиква бързо намаляване на серумната концентрация на DHT, достигайки 65% потискане в 
рамките на 24 часа след перорално дозиране с таблетка от 1 mg. Средните циркулиращи нива на тестостерон и 
естрадиол се повишават с приблизително 15% в сравнение с изходното ниво, но те остават във физиологичния 
диапазон.

При мъже с мъжки тип косопад (андрогенна алопеция), оплешивяващият скалп съдържа миниатюрни 
космени фоликули и повишени количества DHT в сравнение с окосмен скалп. Прилагането на финастерид 
намалява концентрациите на DHT в скалпа и серума при тези мъже. Относителният принос на тези намаления 
към лечебния ефект на финастерид не е дефиниран. По този механизъм, финастерид
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изглежда прекъсва ключов фактор в развитието на андрогенна алопеция при тези пациенти, генетично 
предразположени.

48-седмично, плацебо-контролирано проучване, предназначено да оцени чрез фототрихограма ефекта на 
PROPECIA върху общите и активно растящи (анагенни) косми на скалпа при оплешивяване на върховете, включва 
212 мъже с андрогенна алопеция. На изходно ниво и 48 седмици общият и анагенният брой на космите бяха 
получени в 1 cm2целевата област на скалпа. Мъжете, лекувани с PROPECIA, показват увеличение спрямо изходното 
ниво на общия и анагенния брой косми съответно със 7 косъма и 18 косъма, докато мъжете, лекувани с плацебо, 
имат намаление съответно с 10 косъма и 9 косъма. Тези промени в броя на космите доведоха до разлика между 
групите от 17 косъма в общия брой косми (p<0,001) и 27 косъма в броя на анагенните косми (p<0,001) и подобрение в 
дела на анагенните косми от 62% при изходно ниво до 68% за мъже, лекувани с PROPECIA. Фармакокинетика

Абсорбция
В проучване при 15 здрави млади мъже, средната бионаличност на финастерид 1 mg таблетки е 65% 

(диапазон 26-170%), на базата на съотношението на площта под кривата (AUC) спрямо референтната 
интравенозна (IV) доза. При стационарно състояние след дозиране с 1 mg/ден (n=12), максималната плазмена 
концентрация на финастерид е средно 9,2 ng/mL (диапазон, 4,9-13,7 ng/mL) и се достига 1 до 2 часа след 
дозата; AUC(0-24 часа)е 53 ng•hr/mL (диапазон, 20-154 ng•hr/mL). Бионаличността на финастерид не се повлиява 
от храната.
Разпределение

Средният обем на разпределение в стационарно състояние е 76 литра (диапазон, 44-96 литра; n=15). Приблизително 90% 
от циркулиращия финастерид се свързва с плазмените протеини. След многократно дозиране има фаза на бавно натрупване 
на финастерид.

Установено е, че финастерид преминава кръвно-мозъчната бариера.
Нивата на спермата са измерени при 35 мъже, приемащи финастерид 1 mg/ден в продължение на 6 седмици. В 60% (21 от

35) от пробите, нивата на финастерид са неоткриваеми (<0,2 ng/mL). Средното ниво на финастерид е 0,26 ng/
mL, а най-високото измерено ниво е 1,52 ng/mL. Използвайки най-високото измерено ниво на сперма и 
приемайки 100% абсорбция от 5-mL еякулат на ден, експозицията при хора чрез вагинална абсорбция би била 
до 7,6 ng на ден, което е 750 пъти по-ниско от експозицията от дозата без ефект за развитието аномалии при 
маймуни резус и 650 пъти по-малко от дозата на финастерид (5 μg), които нямат ефект върху циркулиращите 
нива на DHT при мъжете (вижте ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ,Бременност). Метаболизъм

Финастерид се метаболизира екстензивно в черния дроб, главно чрез ензимната подсемейство цитохром P450 3A4. 
Идентифицирани са два метаболита, монохидроксилираният на t-бутилова странична верига и метаболитите на 
монокарбоксилната киселина, които притежават не повече от 20% от инхибиторната активност на 5α-редуктазата на 
финастерид.
Екскреция

След интравенозна инфузия при здрави млади индивиди (n=15), средният плазмен клирънс на финастерид 
е 165 mL/min (диапазон, 70-279 mL/min). Средният терминален полуживот в плазмата е 4,5 часа (диапазон, 
3,3-13,4 часа; n=12). След перорална доза от14С-финастерид при хора (n=6), средно 39% (диапазон, 32-46%) от 
дозата се екскретира в урината под формата на метаболити; 57% (диапазон, 51-64%) се екскретира с 
изпражненията.

Средният терминален полуживот е приблизително 5-6 часа при мъже на възраст 18-60 години и 8 часа при мъже на 
възраст над 70 години.
Специални популации
педиатрична:Фармакокинетиката на финастерид не е изследвана при пациенти на възраст <18 
години. Пол:PROPECIA не е показан за употреба при жени.
гериатрични:Не е необходимо коригиране на дозата при пациенти в напреднала възраст. Въпреки че степента на елиминиране на 
финастерид е намалена при пациенти в напреднала възраст, тези находки нямат клинично значение. Вижте същоФармакокинетика, 
екскрецияи ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ,Гериатрична употребасекции.
състезание:Ефектът на расата върху фармакокинетиката на финастерид не е проучен.
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Бъбречна недостатъчност:Не е необходимо коригиране на дозата при пациенти с бъбречна недостатъчност. При 
пациенти с хронично бъбречно увреждане, с креатининов клирънс в диапазона от 9,0 до 55 mL/min, AUC, 
максимална плазмена концентрация, полуживот и свързване с протеини след еднократна доза от14C-финастерид са 
подобни на тези, получени при здрави доброволци. Екскрецията на метаболити с урината е намалена при пациенти 
с бъбречно увреждане. Това намаление е свързано с увеличаване на фекалната екскреция на метаболити. 
Плазмените концентрации на метаболитите са значително по-високи при пациенти с бъбречно увреждане (въз 
основа на 60% увеличение на общата AUC на радиоактивност). Въпреки това, финастерид се понася добре при мъже 
с нормална бъбречна функция, получаващи до 80 mg/ден в продължение на 12 седмици, където излагането на тези 
пациенти на метаболити вероятно би било много по-голямо.
Чернодробна недостатъчност:Ефектът на чернодробната недостатъчност върху фармакокинетиката на финастерид не е 
проучен. Трябва да се внимава при прилагането на PROPECIA при пациенти с аномалии на чернодробната функция, тъй като 
финастерид се метаболизира екстензивно в черния дроб.
Лекарствени взаимодействия(също вижте ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ,Лекарствени взаимодействия)

Не са установени лекарствени взаимодействия от клинично значение. Изглежда, че финастеридът не повлиява 
ензимната система, свързана с цитохром Р450, метаболизираща лекарството. Съединенията, които са тествани при 
хора, включват антипирин, дигоксин, пропранолол, теофилин и варфарин и не са открити клинично значими 
взаимодействия.

Средни (SD) фармакокинетични параметри
при здрави мъже (18-26 години)

Означава (±SD)
n=15

Бионаличност 65% (26-170%)*
Клирънс (mL/min) 165 (55)
Обем на разпределение (L) 76 (14)
* Обхват

Средни (SD) некомпартментни фармакокинетични параметри
След многократни дози от 1 mg/ден в

Здрави мъже (19-42 години)
Означава (±SD)

(n=12)
AUC (ng•hr/mL) 53 (33,8)
Пикова концентрация (ng/mL) 9,2 (2,6)
Време до пик (часове) 1,3 (0,5)
Полуживот (часове)* 4,5 (1,6)
* Стойности за първа доза; всички останали параметри са стойности на последната доза

Клинични изследвания

Проучвания при мъже

Ефикасността на PROPECIA е доказана при мъже (88% от бялата раса) с лека до умерена андрогенна алопеция 
(мъжки тип косопад) на възраст между 18 и 41 години. За да се предотврати себореен дерматит, който може да 
обърка оценката на растежа на косата в тези проучвания, всички мъже, независимо дали са лекувани с финастерид 
или плацебо, са били инструктирани да използват специфичен, медикаментозен шампоан на базата на катран 
(Neutrogena T/Gel®*Шампоан) през първите 2 години от проучванията.

Имаше три двойно-слепи, рандомизирани, плацебо-контролирани проучвания с продължителност 12 
месеца. Двете основни крайни точки бяха броят на косата и самооценката на пациента; двете вторични 
крайни точки бяха оценка на изследователя и оценки на снимките. Освен това беше събрана информация 
относно сексуалната функция (въз основа на самоприложен въпросник) и растежа на окосмяването по тялото 
без скалпа. Трите проучвания са проведени при 1879 мъже с лек до умерен, но не пълен косопад. Две от 
проучванията включват мъже с предимно лека до умерена загуба на коса (n=1553). Третият включва мъже с 
лека до умерена загуба на коса в предната средна област на скалпа със или без оплешивяване на върховете 
(n=326).
Проучвания при мъже с оплешивяване на върховете

От мъжете, завършили първите 12 месеца от двете проучвания за оплешивяване на върховете, 1215 избраха да 
продължат в двойно-слепи, плацебо-контролирани, 12-месечни удължени проучвания. Имаше 547 мъже, получаващи 
PROPECIA както за първоначалното проучване, така и за първия период на удължаване (до 2 години лечение) и 60 мъже

*Регистрирана търговска марка на Johnson & Johnson
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получаващи плацебо за същите периоди. Разширените проучвания бяха продължени за 3 допълнителни години, 
като 323 мъже на PROPECIA и 23 на плацебо влязоха в петата година от проучването.

За да се оцени ефектът от прекратяването на терапията, 65 мъже са получавали PROPECIA през първите 12 
месеца, последвани от плацебо през първия 12-месечен удължен период. Някои от тези мъже са продължили в 
допълнителни разширени проучвания и са били върнати към лечение с PROPECIA, като 32 мъже са влезли в петата 
година от проучването. И накрая, имаше 543 мъже, които получават плацебо през първите 12 месеца, последвани от 
PROPECIA през първия 12-месечен удължен период. Някои от тези мъже са продължили в допълнителни разширени 
проучвания, получаващи PROPECIA, като 290 мъже са влезли в петата година от проучването (вижте фигурата по-
долу).

Броят на косата беше оценен чрез фотографски увеличения на представителна зона на активен косопад. В тези 
две проучвания при мъже с оплешивяване на върховете е демонстрирано значително увеличение на броя на косата 
на 6 и 12 месеца при мъже, лекувани с PROPECIA, докато значителна загуба на коса от изходното ниво е 
демонстрирана при тези, лекувани с плацебо. На 12 месеца имаше разлика от 107 косъма спрямо плацебо (p<0,001, 
PROPECIA [n=679] срещу плацебо [n=672]) в рамките на кръг с диаметър 1 инч (5,1 cm2). Броят на космите се поддържа 
при тези мъже, приемащи PROPECIA до 2 години, което води до разлика от 138 косми между третираните групи 
(p<0,001, PROPECIA [n=433] срещу плацебо [n=47]) в рамките на една и съща област. При мъже, лекувани с PROPECIA, 
максималното подобрение на броя на косата в сравнение с изходното ниво е постигнато през първите 2 години. 
Въпреки че първоначалното подобрение е последвано от бавен спад, броят на косата се поддържа над изходното 
ниво през 5-те години на проучванията. Освен това, тъй като спадът в групата на плацебо е по-бърз, разликата 
между лекуваните групи също продължава да се увеличава по време на проучванията, което води до разлика от 277 
косъма (p<0,001, PROPECIA [n=219] срещу плацебо [n=15 ]) на 5 години (вижте фигурата по-долу).

Пациентите, преминали от плацебо към PROPECIA (n=425), са имали намаляване на броя на 
косата в края на първоначалния 12-месечен плацебо период, последвано от увеличение на броя 
на косата след 1 година лечение с PROPECIA. Това увеличение на броя на космите е по-малко (56 
косъма над първоначалното изходно ниво) от увеличението (91 косъма над първоначалното 
изходно ниво), наблюдавано след 1 година лечение при мъже, първоначално рандомизирани на 
PROPECIA. Въпреки че увеличението на броя на космите, спрямо момента на започване на 
терапията, е сравнимо между тези две групи, по-висок абсолютен брой косми е постигнат при 
пациенти, които са започнали лечение с PROPECIA в първоначалното проучване. Това предимство 
се запази през оставащите 3 години от проучванията.

На 12-ия месец 58% от мъжете в плацебо групата са имали по-нататъшен косопад (дефиниран като всяко намаление на 
броя на косата спрямо изходното ниво), в сравнение с 14% от мъжете, лекувани с PROPECIA. При мъже, лекувани до 2 години, 
72% от мъжете в групата на плацебо са показали загуба на коса, в сравнение със 17% от мъжете, лекувани с PROPECIA. На 5 
години 100% от мъжете в групата на плацебо са показали загуба на коса, в сравнение с 35% от мъжете, лекувани с PROPECIA.
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Самооценката на пациентите беше получена при всяко посещение в клиниката от самостоятелно прилаган въпросник, 
който включваше въпроси относно тяхното възприятие за растежа на косата, загубата на коса и външния вид. Тази 
самооценка демонстрира увеличаване на количеството коса, намаляване на косопада и подобрение на външния вид при 
мъже, лекувани с PROPECIA. Общото подобрение в сравнение с плацебо се наблюдава още след 3 месеца (p<0,05), като 
подобрението се запазва в продължение на 5 години.

Оценката на изследователя се основава на 7-точкова скала, оценяваща увеличаването или намаляването на 
косата на скалпа при всяко посещение на пациента. Тази оценка показва значително по-голямо увеличение на 
растежа на косата при мъже, лекувани с PROPECIA в сравнение с плацебо още след 3 месеца (p<0,001). На 12-ия месец 
изследователите оценяват 65% от мъжете, лекувани с PROPECIA, като имащи повишен растеж на косата в сравнение 
с 37% в групата на плацебо. На 2 години изследователите оценяват 80% от мъжете, лекувани с PROPECIA, като имащи 
повишен растеж на косата в сравнение с 47% от мъжете, лекувани с плацебо. На 5 години изследователите оценяват 
77% от мъжете, лекувани с PROPECIA, като имащи повишен растеж на косата, в сравнение с 15% от мъжете, лекувани 
с плацебо.

Независим панел оцени стандартизирани снимки на главата по заслепен начин въз основа на 
увеличаване или намаляване на косата на скалпа, използвайки същата 7-точкова скала като оценката 
на изследователя. На 12-ия месец 48% от мъжете, лекувани с PROPECIA, имат увеличение в сравнение 
със 7% от мъжете, лекувани с плацебо. На 2 години е демонстрирано увеличение на растежа на косата 
при 66% от мъжете, лекувани с PROPECIA, в сравнение със 7% от мъжете, лекувани с плацебо. На 5 
години 48% от мъжете, лекувани с PROPECIA, демонстрират увеличение на растежа на косата, 42% са 
оценени като нямащи промяна (без по-нататъшно видимо прогресиране на косопада спрямо изходното 
ниво) и 10% са оценени като загубили коса в сравнение с изходното ниво . За сравнение, 6% от мъжете, 
лекувани с плацебо, демонстрират увеличение на растежа на косата, Други резултати от изследвания за 
оплешивяване на върховете

Въпросник за сексуалната функция беше самостоятелно администриран от пациенти, участващи в двете проучвания за 
оплешивяване на върховете, за да се открият по-фини промени в сексуалната функция. На 12-ия месец са открити 
статистически значими разлики в полза на плацебо в 3 от 4 домейна (сексуален интерес, ерекция и възприемане на 
сексуални проблеми). Въпреки това, не се наблюдава значителна разлика във въпроса за цялостното удовлетворение от 
сексуалния живот.

В едно от двете проучвания за оплешивяване на върховете пациентите бяха разпитани за растежа на космите по тялото без скалпа. 
Изглежда PROPECIA не повлиява окосмяването по тялото без скалпа.
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Проучване при мъже с косопад в предната средна част на скалпа
Проучване с продължителност 12 месеца, предназначено да оцени ефикасността на PROPECIA при мъже с косопад в 

предната средна област на скалпа, също демонстрира значително увеличение на броя на косата в сравнение с плацебо. 
Увеличаването на броя на космите беше придружено от подобрения в самооценката на пациентите, оценката на 
изследователя и оценките, базирани на стандартизирани снимки. Броят на косата е получен в предната средна област на 
скалпа и не включва зоната на битемпорална рецесия или предната линия на косата.
Резюме на клинични проучвания при мъже

Клиничните проучвания са проведени при мъже на възраст от 18 до 41 години с лека до умерена степен на 
андрогенна алопеция. Всички мъже, лекувани с PROPECIA или плацебо, са получавали шампоан на базата на катран 
(Neutrogena T/Gel®*Шампоан) през първите 2 години от проучванията. Клиничното подобрение се наблюдава още 
след 3 месеца при пациентите, лекувани с PROPECIA, и води до нетно увеличение на броя на косата на скалпа и 
растежа на косата. В клинични проучвания за период до 5 години, лечението с PROPECIA забавя по-нататъшното 
прогресиране на косопада, наблюдавано в групата на плацебо. Като цяло, разликата между терапевтичните групи 
продължава да нараства през 5-те години на проучванията.
Етнически анализ на клинични данни от мъже

В комбиниран анализ на двете проучвания за оплешивяване на върховете, средните промени в броя на косата спрямо 
изходното ниво са 91 срещу -19 косми (PROPECIA срещу плацебо) сред бялата раса (n=1185), 49 срещу -27 косми сред 
чернокожите (n=84), 53 срещу -38 косми сред азиатците (n=17), 67 срещу 5 косми сред латиноамериканците (n=45) и 67 срещу 
-15 косми сред другите етнически групи (n=20). Самооценката на пациентите показва подобрение в расовите групи с лечение 
с PROPECIA, с изключение на удовлетвореността на предната линия на косата и върховете при чернокожи мъже, които като 
цяло са доволни.
Проучване при жени

В проучване, включващо 137 жени в постменопауза с андрогенна алопеция, които са били лекувани с 
PROPECIA (n=67) или плацебо (n=70) в продължение на 12 месеца, ефективността не може да бъде доказана. 
Няма подобрение в броя на косата, самооценката на пациента, оценката на изследователя или оценките на 
стандартизирани снимки при жените, лекувани с PROPECIA в сравнение с групата на плацебо (вижте 
ПОКАЗАНИЯ И УПОТРЕБА).

ПОКАЗАНИЯ И УПОТРЕБА

PROPECIA е показана за лечение на косопад при мъже (андрогенна алопеция) приСАМО МЪЖЕ. 
Безопасността и ефикасността са демонстрирани при мъже на възраст между 18 и 41 години с лека до умерена 
загуба на коса на върха и предната средна част на скалпа (вж. КЛИНИЧНА ФАРМАКОЛОГИЯ,Клинични 
изследвания).

Ефикасността при битемпорална рецесия не е установена.
PROPECIA не е показан при жени (вижте КЛИНИЧНА ФАРМАКОЛОГИЯ, Клинични изследванияи 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
PROPECIA не е показан при деца (вижте ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ,Педиатрична употреба).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

PROPECIA е противопоказан при следното:
Бременност. Употребата на финастерид е противопоказана при жени, когато те са или потенциално могат да бъдат 

бременни. Поради способността на инхибиторите на тип II 5α-редуктаза да инхибират превръщането на тестостерона в DHT, 
финастерид може да причини аномалии на външните гениталии на мъжкия плод на бременна жена, която получава 
финастерид. Ако това лекарство се използва по време на бременност или ако настъпи бременност по време на приема на 
това лекарство, бременната жена трябва да бъде информирана за потенциалната опасност за мъжкия плод. (Вижте също 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ИЗЛОЖЕНИЕ НА ЖЕНИ - РИСК ЗА МЪЖКИ ФЕТУС; и ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ,Информация за пациентитеи
Бременност.) При женски плъхове ниските дози финастерид, приложени по време на бременност, са довели до аномалии на 
външните гениталии при мъжкото потомство.

Свръхчувствителност към който и да е компонент на това лекарство.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

PROPECIA не е показан за употреба при педиатрични пациенти (вижте ПОКАЗАНИЯ И УПОТРЕБА; и ПРЕДПАЗНИ 
МЕРКИ,Педиатрична употреба) или жени (вижте също ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ИЗЛОЖЕНИЕ НА ЖЕНИ - РИСК ЗА МЪЖКИ 
ФЕТУС; ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ,Информация за пациентитеиБременност;и КАК СЕ ДОСТАВЯ,Съхранение и работа).
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ЕКСПОЗИЦИЯ НА ЖЕНИТЕ - РИСК ЗА МЪЖКИ ПЛОД
Жените не трябва да боравят с натрошени или счупени таблетки PROPECIA, когато са бременни или е 

възможно да са бременни поради възможността за усвояване на финастерид и последващия 
потенциален риск за мъжкия плод. Таблетките PROPECIA са покрити и ще предотвратят контакт с 
активната съставка при нормална работа, при условие че таблетките не са счупени или смачкани. 
(Вижте също ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ; ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ,Информация за пациентитеиБременност;и КАК 
СЕ ДОСТАВЯ,Съхранение и работа.)

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Общ
Трябва да се внимава при прилагането на PROPECIA при пациенти с аномалии на чернодробната функция, тъй 

като финастерид се метаболизира екстензивно в черния дроб.
Информация за пациентите

Жените не трябва да боравят с натрошени или счупени таблетки PROPECIA, когато са бременни или е 
възможно да са бременни поради възможността за усвояване на финастерид и последващия 
потенциален риск за мъжкия плод. Таблетките PROPECIA са покрити и ще предотвратят контакт с 
активната съставка при нормална работа, при условие че таблетките не са счупени или смачкани. 
(Вижте също ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ; ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ИЗЛОЖЕНИЕ НА ЖЕНИ - РИСК ЗА МЪЖКИ ФЕТУС; 
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ,Бременност;и КАК СЕ ДОСТАВЯ,Съхранение и работа.)

Лекарите трябва да инструктират пациентите си да съобщават незабавно за всякакви промени в гърдите си, като бучки, 
болка или секрет от зърната. Съобщавани са промени в гърдите, включително уголемяване на гърдите, чувствителност и 
неоплазма (вижте НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ).

Вижте също Приложка за пакет за пациента.

Лекарите трябва да инструктират своите пациенти да прочетат листовката за пациента преди да започнат терапия с 
PROPECIA и да я четат отново всеки път, когато предписанието се подновява, така че да са запознати с актуалната 
информация за пациентите относно PROPECIA.
Взаимодействия с лекарства/лабораторни тестове

Финастерид няма ефект върху циркулиращите нива на кортизол, тироид-стимулиращ хормон или тироксин, нито 
повлиява плазмения липиден профил (напр. общ холестерол, липопротеини с ниска плътност, липопротеини с 
висока плътност и триглицериди) или минерална плътност на костите. При проучвания с финастерид не са открити 
клинично значими промени в лутеинизиращия хормон (LH), фоликулостимулиращия хормон (FSH) или пролактина. 
При здрави доброволци лечението с финастерид не променя отговора на LH и FSH към гонадотропин-освобождаващ 
хормон, което показва, че оста хипоталамус-хипофиза-тестикула не е засегната.

В клинични проучвания с PROPECIA (финастерид, 1 mg) при мъже на възраст 18-41 години, средната стойност на 
серумния простатно-специфичен антиген (PSA) намалява от 0,7 ng/mL в началото до 0,5 ng/mL на 12-ия месец. , при 
клинични проучвания с PROSCAR (финастерид, 5 mg), когато се използва при по-възрастни мъже с доброкачествена 
простатна хиперплазия (ДПХ), нивата на PSA са намалени с приблизително 50%. Други проучвания с PROSCAR показват, че 
може също да причини намаляване на серумния PSA при наличие на рак на простатата. Тези констатации трябва да се 
вземат предвид за правилно тълкуване на серумния PSA при оценка на мъже, лекувани с финастерид. Всяко потвърдено 
повишаване на нивата на PSA от най-ниски стойности по време на лечението с PROPECIA може да сигнализира за наличие на 
рак на простатата и трябва да бъде внимателно оценено, дори ако тези стойности все още са в нормалните граници за мъже, 
които не приемат инхибитор на 5α-редуктаза. Несъответствието с терапията с PROPECIA може също да повлияе на 
резултатите от теста за PSA.
Лекарствени взаимодействия

Не са установени лекарствени взаимодействия от клинично значение. Изглежда, че финастеридът не повлиява 
ензимната система, свързана с цитохром Р450, метаболизираща лекарството. Съединенията, които са тествани при 
хора, включват антипирин, дигоксин, пропранолол, теофилин и варфарин и не са открити клинично значими 
взаимодействия.

Друга съпътстваща терапия:Въпреки че не са провеждани специфични проучвания за взаимодействията, дози на 
финастерид от 1 mg или повече са използвани едновременно в клинични проучвания с ацетаминофен, ацетилсалицилова 
киселина, α-блокери, аналгетици, инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим (ACE), антиконвулсанти, 
бензодиазепини, бета-блокери, калций - блокери на каналите, сърдечни нитрати, диуретици, H2антагонисти, инхибитори на 
HMG-CoA редуктазата, инхибитори на простагландин синтетазата (наричани още НСПВС) и хинолонови антиинфекциозни 
средства без данни за клинично значими нежелани взаимодействия.
Канцерогенеза, мутагенеза, увреждане на плодовитостта

Не са наблюдавани доказателства за туморогенен ефект при 24-месечно проучване при плъхове Sprague-
Dawley, получаващи дози финастерид до 160 mg/kg/ден при мъже и 320 mg/kg/ден при женски. Тези дози
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произведе съответна системна експозиция при плъхове от 888 и 2192 пъти тази, наблюдавана при хора, получаващи 
препоръчителната доза за хора от 1 mg/ден. Всички изчисления на експозицията се основават на изчислената AUC
(0-24 часа)за животни и средна AUC(0-24 часа)за мъж (0,05 μg•hr/mL).

В 19-месечно проучване за канцерогенност при CD-1 мишки, статистически значимо (p≤0,05) се наблюдава увеличение 
на честотата на аденоми на тестисите на Лейдиговите клетки при доза от 250 mg/kg/ден (1824 пъти експозицията при хора). 
При мишки при доза от 25 mg/kg/ден (184 пъти експозицията при хора, изчислена) и при плъхове при доза от≥40 mg/kg/ден 
(312 пъти експозицията при хора) се наблюдава повишаване на честотата на хиперплазия на клетките на Leydig. 
Положителна корелация между пролиферативните промени в клетките на Leydig и повишаването на серумните нива на LH 
(2- до 3 пъти над контролните) е демонстрирана и при двата вида гризачи, лекувани с високи дози финастерид. Не са 
наблюдавани свързани с лекарството промени в клетките на Leydig нито при плъхове, нито при кучета, лекувани с 
финастерид в продължение на 1 година в дози от 20 mg/kg/ден и 45 mg/kg/ден (съответно 240 и 2800 пъти експозицията при 
хора) или при мишки, лекувани в продължение на 19 месеца в доза от 2,5 mg/kg/ден (18,4 пъти експозицията при хора, 
изчислена).

Не са наблюдавани доказателства за мутагенност при anинвитроанализ на бактериална мутагенеза, анализ на 
мутагенеза на клетки от бозайници или винвитроанализ за алкално елуиране. В едининвитроАнализ за хромозомни 
аберации, използващ клетки от яйчници на китайски хамстер, имаше леко увеличение на хромозомните аберации. В един in 
vivoАнализ за хромозомни аберации при мишки, не е наблюдавано свързано с лечението увеличение на хромозомната 
аберация с финастерид при максимална поносима доза от 250 mg/kg/ден (1824 пъти експозицията при хора), както е 
определено в проучванията за канцерогенност.

При полово зрели мъжки зайци, лекувани с финастерид при 80 mg/kg/ден (4344 пъти експозицията при хора) за период 
до 12 седмици, не се наблюдава ефект върху фертилитета, броя на сперматозоидите или обема на еякулата. При полово 
зрели мъжки плъхове, лекувани с 80 mg/kg/ден финастерид (488 пъти експозицията при хора), не е имало значими ефекти 
върху фертилитета след 6 или 12 седмици лечение; обаче, когато лечението е продължило до 24 или 30 седмици, е имало 
видимо намаляване на фертилитета, плодовитостта и свързаното значително намаляване на теглото на семенните 
мехурчета и простатата. Всички тези ефекти са обратими в рамките на 6 седмици след прекратяване на лечението. При 
плъхове или зайци не е наблюдаван ефект, свързан с лекарството върху тестисите или върху ефективността на чифтосване. 
Това намаляване на фертилитета при плъхове, третирани с финастерид, е вторично по отношение на ефекта му върху 
допълнителните полови органи (простата и семенните мехурчета), което води до неуспех да се образува семенна запушалка. 
Семенната запушалка е от съществено значение за нормалната плодовитост при плъхове, но не е от значение за хората. 
Бременност
Тератогенни ефекти: Бременност Категория X

Вижте ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
PROPECIA не е показан за употреба при жени.
Прилагането на финастерид при бременни плъхове в гестационни дни 6-20 в дози, вариращи от 100 μg/kg/ден до 

100 mg/kg/ден (1-684 пъти експозицията при хора, изчислено) води до зависимо от дозата развитие на хипоспадия 
при 3,6 до 100% от мъжкото потомство. Бременни плъхове произвеждат мъжко потомство с намалено тегло на 
простатата и семенните везикули, забавено препуциално отделяне и преходно развитие на зърната, когато се дава 
финастерид при≥30 μg/kg/ден (0,2 пъти експозицията при хора, изчислена) и намалено аногенитално разстояние, 
когато се дава финастерид при≥3 μg/kg/ден (0,02 пъти експозицията при хора, изчислена). Критичният период, през 
който тези ефекти могат да бъдат предизвикани при мъжки плъхове, е определен като дни 16-17 от бременността. 
Описаните по-горе промени са очаквани фармакологични ефекти на лекарства, принадлежащи към клас ТипII5α-
редуктазни инхибитори и са подобни на тези, докладвани при кърмачета от мъжки пол с генетичен дефицит от ТипII
5α-редуктаза. Не са наблюдавани аномалии при женско потомство, изложено на каквато и да е доза финастеридв 
утробата.

Не са наблюдавани аномалии в развитието при първото синовно поколение (F1) мъжко или женско потомство в 
резултат на чифтосване на третирани с финастерид мъжки плъхове (80 mg/kg/ден; 488 пъти експозицията при хора) с 
нетретирани женски. Прилагането на финастерид при 3 mg/kg/ден (20 пъти експозицията при хора, изчислено) по 
време на късната бременност и периода на кърмене води до леко намален фертилитет при F1мъжко потомство. Не 
са наблюдавани ефекти при женското потомство.

Не са наблюдавани данни за малформации при фетуси на зайци, изложени на финастеридв утробата от 6-18 дни 
на бременността при дози до 100 mg/kg/ден (1908 пъти препоръчителната доза при хора от 1 mg/ден, базирана на 
сравнение на телесната повърхност). Въпреки това не се очакват ефекти върху мъжките гениталии, тъй като зайците 
не са били изложени по време на критичния период на развитие на гениталната система.

Вв утробатаЕфектите от експозицията на финастерид по време на периода на ембрионално и фетално 
развитие бяха оценени при маймуна резус (20-100 дни на бременността), вид, по-предсказващ човешкото 
развитие от плъхове или зайци. Интравенозно приложение на финастерид на бременни маймуни в дози до 
800 ng/ден (поне 250 пъти по-високата изчислена експозиция на финастерид на бременни жени
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от сперма на мъже, приемащи 1 mg/ден, въз основа на сравнение на телесната повърхност) не е довело до никакви 
аномалии при мъжките фетуси. В потвърждение на релевантността на резус модела за развитието на човешкия 
плод, пероралното приложение на 2 mg/kg/дневна доза финастерид при бременни маймуни води до външни 
генитални аномалии при мъжките фетуси. Не са наблюдавани други аномалии при мъжките фетуси и не са 
наблюдавани аномалии, свързани с финастерид, при женски фетуси при която и да е доза.
Кърмещи майки

PROPECIA не е показан за употреба при жени.
Не е известно дали финастерид се екскретира в кърмата. 

Педиатрична употреба
PROPECIA не е показан за употреба при педиатрични пациенти.
Безопасността и ефективността при педиатрични пациенти не са установени. Гериатрична 
употреба
Проучванията за клинична ефикасност с PROPECIA не включват лица на възраст 65 и повече години. Въз основа на 

фармакокинетиката на финастерид 5 mg не е необходимо коригиране на дозата при пациенти в напреднала възраст за 
PROPECIA (вж. КЛИНИЧНА ФАРМАКОЛОГИЯ,Фармакокинетика). Въпреки това, ефикасността на PROPECIA при пациенти в 
напреднала възраст не е установена.

НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Клинични проучвания за PROPECIA (финастерид 1 mg) при лечение на косопад по мъжки модел
В три контролирани клинични проучвания за PROPECIA с 12-месечна продължителност, 1,4% от пациентите, 

приемащи PROPECIA (n=945), са прекратени поради нежелани реакции, които се считат за вероятно, вероятно или 
определено свързани с лекарството (1,6% за плацебо; n =934).

Клинични нежелани реакции, които са докладвани като възможни, вероятно или определено свързани с лекарството в≥
1% от пациентите, лекувани с PROPECIA или плацебо, са представени в Таблица 1.

МАСА 1
Свързани с лекарства нежелани реакции за PROPECIA (финастерид 1 mg) през година 1 (%)

КОСОПАДА ПО МЪЖКА МЪЖКА
ПРОПЕЦИЯ

N=945
Плацебо
N=934

Намалено либидо 1.8 1.3

Еректилна дисфункция 1.3 0,7

Разстройство на еякулацията

(Намален обем на еякулата)
1.2

(0,8)
0,7

(0,4)

Прекратяване на лечението поради сексуални 

неблагоприятни преживявания, свързани с лекарства
1.2 0.9

Интегрираният анализ на клиничните нежелани реакции показа, че по време на лечението с PROPECIA, 36 (3,8%) 
от 945 мъже са съобщили за едно или повече от тези нежелани реакции в сравнение с 20 (2,1%) от 934 мъже, 
лекувани с плацебо (p=0,04). Резолюция е настъпила при мъже, които са прекратили лечението с PROPECIA поради 
тези нежелани реакции, и при повечето от тези, които са продължили терапията. Честотата на всяко от горните 
нежелани реакции е намаляла до≤0,3% до петата година от лечението с PROPECIA.

В проучване на финастерид 1 mg дневно при здрави мъже се наблюдава средно намаляване на обема на 
еякулата с 0,3 mL (-11%) в сравнение с 0,2 mL (-8%) за плацебо след 48 седмици лечение. Две други проучвания 
показват, че финастерид при 5 пъти по-висока доза от PROPECIA (5 mg дневно) води до значителни средни 
намаления от приблизително 0,5 mL (-25%) в сравнение с плацебо в обема на еякулата, но това е обратимо 
след прекратяване на лечението.

В клиничните проучвания с PROPECIA, случаите на чувствителност и уголемяване на гърдите, реакции на 
свръхчувствителност и болка в тестисите при пациенти, лекувани с финастерид, не се различават от тези при 
пациенти, лекувани с плацебо.
Постмаркетингов опит за PROPECIA (финастерид 1 mg)

Нежност и уголемяване на гърдите; депресия; реакции на свръхчувствителност, включително обрив, сърбеж, уртикария 
и подуване на устните и лицето; болка в тестисите; и рак на гърдата при мъжете. Тъй като тези реакции се съобщават 
доброволно от популация с несигурен размер, не винаги е възможно надеждно да се оцени честотата или да се установи 
причинно-следствена връзка с експозицията на лекарството. ВижКонтролирани клинични изпитвания и дългосрочни 
отворени удължаващи проучвания за PROSCAR®(финастерид 5 mg) при лечение на доброкачествена простатна хиперплазия.
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Контролирани клинични изпитвания и дългосрочни отворени удължаващи проучвания за PROSCAR®(финастерид 5 mg) при лечение 
на доброкачествена простатна хиперплазия

В дългосрочното проучване за ефикасност и безопасност на PROSCAR (PLESS), 4-годишно контролирано 
клинично проучване, 3040 пациенти на възраст между 45 и 78 години със симптоматична ДПХ и увеличена 
простата са оценени за безопасност за период от 4 години (1524 на PROSCAR 5 mg/ден и 1516 на плацебо). 3,7% 
(57 пациенти), лекувани с PROSCAR 5 mg, и 2,1% (32 пациенти), лекувани с плацебо, са прекратили терапията в 
резултат на нежелани реакции, свързани със сексуалната функция, които са най-често съобщаваните 
нежелани реакции.

Таблица 2 представя единствените клинични нежелани реакции, считани за възможни, вероятно или 
определено свързани с лекарството от изследователя, за които честотата на PROSCAR е била≥1% и повече от плацебо 
през 4-те години на проучването. В годините 2-4 от проучването няма значителна разлика между терапевтичните 
групи в случаите на импотентност, намалено либидо и разстройство на еякулацията.

ТАБЛИЦА 2
Неблагоприятни преживявания, свързани с лекарства заПРОСКАР (финастерид5 мг )

ДОБРООБРАЖЕНА ПРОСТАТНА ХИПЕРПЛАЗИЯ

Година 1

(%)
Години 2, 3 и 4*

(%)
Финастерид, 5 mg Плацебо Финастерид, 5

mg
Плацебо

импотентност 8.1 3.7 5.1 5.1
Намалена
либидото

6.4 3.4 2.6 2.6

Намалена
Обем на
Еякулирайте

3.7 0,8 1.5 0,5

Еякулация
Разстройство

0,8 0.1 0.2 0.1

Гърди
Уголемяване

0,5 0.1 1.8 1.1

Гърди
Нежност

0.4 0.1 0,7 0.3

Обрив 0,5 0.2 0,5 0.1
* Комбинирани години 2-4
N = 1524 и 1516, финастерид срещу плацебо, съответно

Профилите на неблагоприятния опит в 1-годишните, плацебо-контролирани, фаза III проучвания на ДПХ и 5-
годишните отворени удължавания с PROSCAR 5 mg и PLESS са сходни.

Няма данни за повишени нежелани реакции при увеличена продължителност на лечението с PROSCAR 5 mg. 
Новите съобщения за свързани с лекарства сексуални нежелани реакции намаляват с продължителността на 
терапията.

Връзката между дългосрочната употреба на финастерид и неоплазията на гърдата при мъжете понастоящем не е 
известна. По време на 4- до 6-годишно плацебо и контролирано проучване, което включва 3047 мъже, има 4 случая на рак на 
гърдата при мъже, лекувани с PROSCAR, но нито един случай при мъже, които не са лекувани с PROSCAR. В друго 4-годишно 
плацебо-контролирано проучване, което включва 3040 мъже, има 2 случая на рак на гърдата при лекувани с плацебо мъже, 
но не са докладвани случаи при мъже, лекувани с PROSCAR.

В 7-годишно плацебо-контролирано проучване, което включва 18 882 здрави мъже, 9060 са имали данни за 
биопсия на простатата с игла за анализ. В групата с PROSCAR 280 (6,4%) мъже са имали рак на простатата с резултати 
по Gleason от 7-10, открити при иглена биопсия, спрямо 237 (5,1%) мъже в групата на плацебо. От общите случаи на 
рак на простатата, диагностицирани в това проучване, приблизително 98% са класифицирани като интракапсуларни 
(стадий Т1 или Т2). Клиничното значение на тези находки е неизвестно. Тази информация от литературата (Thompson 
IM, Goodman PJ, Tangen CM, et al. Влиянието на финастерид върху развитието на рак на простатата. N Engl J Med
2003;349:213-22) се предоставя за разглеждане от лекарите, когато PROSCAR се използва, както е показано. PROSCAR 
не е одобрен за намаляване на риска от развитие на рак на простатата.

ПРЕДОЗИРАНЕ

В клинични проучвания еднократни дози финастерид до 400 mg и многократни дози финастерид до 80 mg/ден в 
продължение на три месеца не са довели до нежелани реакции. Докато не бъде получен допълнителен опит, не 
може да се препоръча специфично лечение при предозиране с финастерид.

Наблюдава се значителна смъртност при мъжки и женски мишки при единични перорални дози от 1500 mg/m2

(500 mg/kg) и при женски и мъжки плъхове при единични перорални дози от 2360 mg/m2(400 mg/kg) и 
5900 mg/m22(1000 mg/kg), респ.
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ДОЗИРОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ

Препоръчителната доза е 1 mg перорално веднъж дневно. 
PROPECIA може да се прилага със или без хранене.
По принцип е необходима ежедневна употреба в продължение на три месеца или повече, преди да се наблюдава полза. Препоръчва се 

продължителна употреба за поддържане на ползата, която трябва периодично да се преоценява. Прекратяването на лечението води до отмяна 
на ефекта в рамките на 12 месеца.

КАК СЕ ДОСТАВЯ

№ 6642 — PROPECIA таблетки, 1 mg, са жълтокафяви, осмоъгълни, филмирани изпъкнали таблетки със 
стилизирано P лого от едната страна и PROPECIA от другата. Те се доставят, както следва:

NDC0006-0071-31 единица употреба бутилки от 30 (със десикант) NDC
0006-0071-54 ПROПAK®- единична употреба бутилки от 90 (със десикант). 

Съхранение и работа
Да се   съхранява при стайна температура, 15-30°C (59-86°F). Съхранявайте контейнера затворен и го пазете от 
влага. Жените не трябва да боравят с натрошени или счупени таблетки PROPECIA, когато са бременни или е 

възможно да са бременни поради възможността за усвояване на финастерид и последващия потенциален риск за 
мъжкия плод. Таблетките PROPECIA са покрити и ще предотвратят контакт с активната съставка при нормална 
работа, при условие че таблетките не са счупени или смачкани. (Вижте ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ИЗЛОЖЕНИЕ НА ЖЕНИ - 
РИСК ЗА МЪЖКИ ФЕТУС; и ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ,Информация за пациентитеи Бременност.)

Издадено декември 2010 г

Патентни номера на САЩ: 5,547,957; 5,571,817
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ПРОПЕЦИЯ®
(финастерид) Таблетки, 1 mg 
Информация за пациента 
относно PROPECIA®(про-пи-ша)

Генерично име: финастерид
(перка-AS-тур-ока)

ПРОПЕЦИЯ®е за употреба САМО от МЪЖЕ.

Моля, прочетете тази листовка, преди да започнете да приемате PROPECIA. Освен това прочетете информацията, 
включена в PROPECIA всеки път, когато подновявате рецептата си, в случай че нещо се е променило. Не забравяйте, 
че тази листовка не замества внимателните дискусии с Вашия лекар. Вие и Вашият лекар трябва да обсъдите 
PROPECIA, когато започнете да приемате лекарствата си и при редовни прегледи.

За какво се използва PROPECIA?

PROPECIA се използва за лечение на косопад по мъжки тип върху върховете и предната средна част на скалпа.

PROPECIA е за употреба отСАМО МЪЖЕи трябваНЕда се използва от жени или деца.

Какво представлява загубата на коса при мъже?

Мъжкият тип косопад е често срещано състояние, при което мъжете изпитват изтъняване на косата на скалпа. Често това 
води до отдалечаване на косата и/или оплешивяване на горната част на главата. Тези промени обикновено започват 
постепенно при мъжете на 20-те години.

Лекарите смятат, че загубата на коса при мъжете се дължи на наследственост и зависи от хормоналните ефекти. 
Лекарите наричат   този вид косопад андрогенна алопеция.

Резултати от клиничните проучвания:

В продължение на 12 месеца лекарите изследвали над 1800 мъже на възраст от 18 до 41 години с леки до умерени количества 
продължаваща загуба на коса. От тези мъже приблизително 1200 със загуба на коса в горната част на главата са участвали в 
допълнителни проучвания за разширение, което води до общо време на изследване до пет години. Като цяло мъжете, които са 
приемали PROPECIA, поддържат или увеличават броя на видимите косми на скалпа и забелязват подобрение на косата през първата 
година. Подобрението в сравнение с началото на проучването се запазва през останалите години от лечението. Броят на космите при 
мъже, които не са приемали PROPECIA, продължава да намалява.

В едно проучване пациентите са били разпитвани за растежа на космите по тялото. Изглежда PROPECIA не засяга 
косата на други места освен скалпа.

PROPECIA ще работи ли за мен?

За повечето мъже PROPECIA увеличава броя на космите на скалпа през първата година от лечението, като помага за запълване на 
тънки или оплешивяващи области на скалпа. В допълнение, мъжете, приемащи PROPECIA, може да забележат забавяне на косопада. 
Въпреки че резултатите ще варират, обикновено няма да можете да пораснете обратно цялата коса, която сте загубили. Няма 
достатъчно доказателства, че PROPECIA действа при лечението на отдалечаване на косата в темпоралната област от двете страни на 
главата.

Мъжкият тип косопад настъпва постепенно с течение на времето. Средно здравата коса расте само с около половин инч всеки месец. 
Следователно ще отнеме време, за да видите някакъв ефект.

Може да се наложи да приемате PROPECIA ежедневно в продължение на три месеца или повече, преди да видите полза от приема на 
PROPECIA. PROPECIA може да действа дългосрочно само ако продължите да го приемате. Ако лекарството не е подействало за Вас в 
продължение на дванадесет месеца, по-нататъшното лечение е малко вероятно да бъде от полза. Ако спрете да приемате PROPECIA, 
вероятно ще загубите косата, която сте придобили в рамките на 12 месеца след спиране на лечението. Трябва да обсъдите това с 
Вашия лекар.
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PROPECIA не е ефективен при лечението на косопад поради андрогенна алопеция при жени в постменопауза. 
PROPECIA не трябва да се приема от жени.

Как да приемам PROPECIA? Следвайте 

инструкциите на Вашия лекар.

• Приемайте по една таблетка през устата всеки ден.

• Можете да приемате PROPECIA със или без храна.

• Ако сте пропуснали да приемете PROPECIA, направете гоне вземете допълнителна таблетка. Просто вземете следващата таблетка както обикновено.

ПРОПЕЦИЯ щене действа по-бързо или по-добре, ако го приемате повече от веднъж на ден.

Кой трябваНЕ вземете PROPECIA?

• PROPECIA е за лечение на косопад при мъжки типСАМО МЪЖЕи не трябва да се приема от жени 
(вжПредупреждение за PROPECIA и бременност).

• PROPECIA не трябва да се приема от деца.

• Всеки, който е алергичен към някоя от съставките.

Предупреждение за PROPECIA и бременност.

• Жени, които са или могат да бъдат бременни:

- не трябва да използвате PROPECIA

- не трябва да боравите с натрошени или счупени таблетки PROPECIA.

Ако жена, която е бременна с бебе от мъжки пол, абсорбира активната съставка в PROPECIA, или чрез 
поглъщане, или през кожата, това може да причини аномалии на половите органи на мъжкото бебе. 
Ако бременна жена влезе в контакт с активната съставка в PROPECIA, трябва да се консултирате с 
лекар. Таблетките PROPECIA са покрити и ще предотвратят контакт с активната съставка при 
нормална работа, при условие че таблетките не са счупени или смачкани.

Какви са възможните нежелани реакции на PROPECIA?

Както всички продукти с рецепта, PROPECIA може да предизвика нежелани реакции. В клинични проучвания нежеланите 
реакции от PROPECIA са нечести и не засягат повечето мъже. Малък брой мъже са имали определени сексуални странични 
ефекти. Тези мъже съобщават за едно или повече от следните: по-малко желание за секс; трудности при постигане на 
ерекция; и намаляване на количеството на спермата. Всяка от тези нежелани реакции се наблюдава при по-малко от 2% от 
мъжете. Тези нежелани реакции са изчезнали при мъже, които са спрели приема на PROPECIA. Те също така изчезнаха при 
повечето мъже, които продължиха да приемат PROPECIA.

При обща употреба са докладвани следното: чувствителност и уголемяване на гърдите; депресия; алергични 
реакции, включително обрив, сърбеж, копривна треска и подуване на устните и лицето; проблеми с еякулацията; 
болка в тестисите; и в редки случаи рак на гърдата при мъжете. Трябва незабавно да докладвате на Вашия лекар за 
всякакви промени в гърдите, като бучки, болка или секреция от зърната. Уведомете незабавно Вашия лекар за тези 
или други необичайни нежелани реакции.

• PROPECIA може да повлияе на кръвен тест, наречен PSA (Простатно-специфичен антиген) за скрининг на 
рак на простатата. Ако Ви е направен PSA тест, трябва да кажете на Вашия лекар(и), че приемате PROPECIA. 
Тъй като PROPECIA намалява нивата на PSA, промените в нивата на PSA ще трябва да бъдат внимателно 
оценени от Вашия лекар(и). Всяко повишаване на последващите нива на PSA от най-ниската им точка 
трябва да бъде внимателно оценено, дори ако резултатите от теста са все още в нормалните граници за 
мъже, които не приемат PROPECIA. Вие също трябва да уведомите Вашия лекар, ако не сте приемали
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PROPECIA, както е предписано, защото това може да повлияе на резултатите от PSA теста. За повече информация 
говорете с Вашия лекар.

Съхранение и работа.

Съхранявайте PROPECIA в оригиналния контейнер и дръжте контейнера затворен. Съхранявайте го на сухо място 
при стайна температура.Таблетките PROPECIA са покрити и ще предотвратят контакт с активната съставка при 
нормална работа, при условие че таблетките не са счупени или смачкани.

Не давайте вашите таблетки PROPECIA на никой друг. Предписано е само за вас. Съхранявайте 
PROPECIA и всички лекарства на място, недостъпно за деца.

ТАЗИ ЛИСТОВКА ПРЕДОСТАВЯ РЕЗЮМЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА PROPECIA. АКО СЛЕД ПРОЧЕТЕНЕ 
НА ТАЗИ ЛИСТОВКА ИМАТЕ ВЪПРОСИ ИЛИ НЕ СТЕ СИГУРНИ ЗА НИЩО, ГОВОРТЕ С ВАШИЯ ЛЕКАР, 
ФАРМАЦЕВТ ИЛИ ДОСТАВЧИК НА ЗДРАВЕ.

1-888-637-2522, от понеделник до петък, от 8:30 ч. до 19:00 ч. (ET).

www.propecia.com

Издадено декември 2010 г

Патентни номера на САЩ: 5,547,957; 5,571,817
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