
ALFUSIN D Tablets(Alfuzosin hydrochloride + Dutasteride)

Komposisyon

ALFUSIN D Tablets
Ang bawat lm-coated na tablet ay naglalaman 

ng: Alfuzosin hydrochloride BP... 10 mg (bilang 

extended-release)

Dutasteride................. 0.5 mg 
Kulay: Titanium Dioxide IP

Paglalarawan

ALFUSIN DAng mga tablet ay naglalaman ng mga aktibong sangkap, alfuzosin 

hydrochloride at dutasteride. Ang Alfuzosin hydrochloride ay isang selective 

alpha1-adrenoreceptor blocking agent at nagpapakita ng selectivity para sa 

alpha1-adrenergic receptors sa lower urinary tract. Ang blockade ng mga 

adrenoreceptor na ito ay maaaring maging sanhi ng pag-relax ng makinis na mga 

kalamnan sa leeg ng pantog at prostate, na nagreresulta sa pagbuti ng ihi at 

pagbawas sa mga sintomas ng benign prostatic hyperplasia (BPH).

Ang Dutasteride ay isang synthetic na 4-azasteroid compound na isang selective 

inhibitor ng parehong type I at type II isoform ng steroid 5 alpha-reductase (5AR), 

isang intracellular enzyme na nagko-convert ng testosterone sa 5 

alphadihydrotestosterone (DHT). Ang DHT ay ang androgen na pangunahing 

responsable para sa paunang pag-unlad at kasunod na pagpapalaki ng prostate 

gland. Ang type II isoenzyme ay pangunahing aktibo sa reproductive tissues 

habang ang type I isoenzyme ay responsable din para sa conversion ng 

testosterone sa balat at atay.ALFUSIN DAng mga tablet ay kumikilos sa parehong 

dynamic at static na mga bahagi ng BPH.

Itinatampok
Nilalaman

Epekto ng
Brivaracetam sa
Mga Antas ng Galit ng
Epilepsy...
(https://www.ciplamed.c 
ng-brivaracetam-on-
ang-antas-galit-ng-
epilepsy-pasyente)

om/conte

Form ng Dosis

Tableta sa bibig na pinahiran ng pelikula Mga Klinikal na Kinalabasan

may Paulit-ulit
Pangangasiwa ng...
(https://www.ciplamed.c 
outcomes-with-
paulit-ulit-
pangangasiwa-ng-
budesonideformoterol-
in-asthma)

Pharmacology om/conte

Pharmacodynamics

Alfuzosin Hydrochloride 

Mekanismo ng pagkilos

Ang Alfuzosin ay isang
Tadalal 5 mg Isang beses 
Araw-araw 12-Linggo
Monotherapy
Epektibo...

pumipili antagonist ng post-synaptic alpha1-
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adrenoreceptors, na matatagpuan sa prostate, base ng pantog, leeg ng 
pantog, prostatic capsule, at prostatic urethra.

(https://www.ciplamed.c 5-
mg-once-daily-12-
linggo-monotherapy-
epektibo-at-ligtas-sa-
lalaki-kasama-lutsbph)

om/conte

Ang Alfuzosin ay nagpapakita ng pagkapili para sa mga alpha adrenergic receptor sa mas 

mababang urinary tract. Ang pagbara sa mga adrenoreceptor na ito ay maaaring maging 

sanhi ng pag-relax ng makinis na kalamnan sa leeg ng pantog at prostate, na nagreresulta 

sa pagbuti ng ihi at pagbaba ng mga sintomas ng BPH.

Electrophysiology ng puso

Ang epekto ng 10 mg at 40 mg alfuzosin sa pagitan ng QT ay nasuri sa isang 

double-blind, randomized, placebo at active-controlled (moxioxacin 400 mg), 4-

way crossover single dose na pag-aaral sa 45 malusog na puting lalaki na nasa 

edad 19 hanggang 45. taon. Ang pagitan ng QT ay sinusukat sa oras ng 

pinakamataas na konsentrasyon ng plasma ng alfuzosin. Ang 40 mg na dosis ng 

alfuzosin ay pinili dahil ang dosis na ito ay nakakamit ng mas mataas na antas ng 

dugo kaysa sa mga nakamit sa co-administration ng alfuzosin at ketoconazole 

400 mg. Binubuod ng Talahanayan 1 ang epekto sa hindi naitama na QT at mean 

corrected QT interval (QTc) na may iba't ibang paraan ng pagwawasto (Fridericia, 

population-specic at subject-specic correction method) sa oras ng peak alfuzosin 

plasma concentrations. Walang isa sa mga pamamaraan ng pagwawasto na ito 

ang kilala na mas wasto. Ang ibig sabihin ng pagbabago ng rate ng puso na 

nauugnay sa isang 10 mg na dosis ng alfuzosin sa pag-aaral na ito ay 5.2 beats/

minuto at 5.8 beats/minuto na may 40 mg alfuzosin. Ang pagbabago sa rate ng 

puso sa moxioxacin ay 2.8 beats/minuto.

Talahanayan 1. Ang ibig sabihin ng mga pagbabago sa QT at QTc sa msec (95% CI) mula sa baseline sa Tmax (relative

sa placebo) na may iba't ibang pamamaraan upang itama ang epekto ng tibok ng puso.

Gamot/Dosis QT Fridericia
paraan

Populasyon-
tiyak
paraan

Paksa-
tiyak
paraan

Alfuzosin
10 mg

- 5.8

(-10.2, -1.4)
4.9
(0.9, 8.8)

1.8
(-1.4, 5.0)

1.8
(-1.3, 5.0)

Alfuzosin
40 mg

- 4.2

(-8.5, 0.2)
7.7
(1.9, 13.5)

4.2
(-0.6, 9.0)

4.3
(-0.5, 9.2)

Moxioxacin*
400 mg

6.9
(2.3, 11.5)

12.7
(8.6, 16.8)

11.0
(7.0, 15.0)

11.1
(7.2, 15.0)

* Aktibong kontrol

Ang epekto ng QT ay lumitaw na mas malaki para sa 40 mg kumpara sa 10 mg alfuzosin. 

Ang epekto ng pinakamataas na dosis ng alfuzosin (apat na beses ang therapeutic dose) na 

pinag-aralan ay hindi lumitaw na kasing laki ng epekto ng aktibong kontrol na moxioxacin sa 

therapeutic dose nito. Ang pag-aaral na ito, gayunpaman, ay hindi idinisenyo upang 

gumawa ng direktang istatistikal na paghahambing sa pagitan ng mga gamot o mga antas 

ng dosis. Walang signal ng Torsade de Pointes sa malawak na karanasan sa post-marketing 

sa alfuzosin sa labas ng United States. Sinuri ng isang hiwalay na postmarketing QT na pag-

aaral ang epekto ng co-administration ng 10 mg
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alfuzosin na may gamot na may katulad na laki ng epekto ng QT. Sa pag-aaral na ito, ang ibig 

sabihin ng placebo-bawas na pagtaas ng QTcF ng alfuzosin 10 mg lamang ay 1.9 msec 

(upperbound 95% CI, 5.5 msec). Ang magkasabay na pangangasiwa ng dalawang gamot ay 

nagpakita ng mas mataas na epekto ng QT kung ihahambing sa alinmang gamot lamang. Ang 

pagtaas ng QTcF na ito ay hindi hihigit sa additive. Bagama't ang pag-aaral na ito ay hindi 

idinisenyo upang gumawa ng mga direktang istatistikal na paghahambing sa pagitan ng mga 

gamot, ang pagtaas ng QT sa parehong mga gamot na pinagsama-sama ay lumilitaw na mas 

mababa kaysa sa pagtaas ng QTcF na nakikita sa positibong kontrol na moxioxacin 400 mg . Ang 

klinikal na epekto ng mga pagbabagong ito sa QTc ay hindi alam.

Dutasteride

Mekanismo ng pagkilos

Ang Dutasteride ay isang synthetic na 4-azasteroid compound na isang 

mapagkumpitensya at partikular na inhibitor ng parehong uri I at type II isoform ng 

steroid 5 alphareductase (5AR). Ang testosterone ay na-convert sa DHT ng enzyme 5 

alphareductase, na umiiral bilang 2 isoforms, type I at type II. Ang type II isoenzyme ay 

pangunahing aktibo sa reproductive tissues, habang ang type I isoenzyme ay 

responsable din para sa conversion ng testosterone sa balat at atay. Pinipigilan ng 

Dutasteride ang conversion ng testosterone sa 5 alphadihydrotestosterone (DHT). Ang 

DHT ay ang androgen na pangunahing responsable para sa paunang pag-unlad at 

kasunod na pagpapalaki ng prostate gland.

Epekto sa 5 Alpha-Dihydrotestosterone at Testosterone
Ang maximum na epekto ng pang-araw-araw na dosis ng dutasteride sa pagbawas ng DHT 

ay nakasalalay sa dosis at sinusunod sa loob ng 1-2 na linggo. Pagkatapos ng 1 at 2 linggo 

ng pang-araw-araw na dosing na may dutasteride 0.5 mg, ang median serum DHT na 

konsentrasyon ay nabawasan ng 85% at 90%, ayon sa pagkakabanggit. Sa mga pasyente na 

may BPH na ginagamot sa dutasteride 0.5 mg/araw sa loob ng 4 na taon, ang median na 

pagbaba sa serum DHT ay 94% sa 1 taon, 93% sa 2 taon at 95% sa parehong 3 at 4 na taon. 

Ang median na pagtaas sa serum testosterone ay 19% sa parehong 1 at 2 taon, 26% sa 3 

taon at 22% sa 4 na taon, ngunit ang mean at median na antas ay nanatili sa loob ng 

physiologic range.

Sa mga pasyenteng may BPH na ginagamot ng 5 mg/araw ng dutasteride o placebo 

hanggang 12 linggo bago ang transurethral resection ng prostate, ang ibig sabihin ng DHT 

concentrations sa prostatic tissue ay makabuluhang mas mababa sa dutasteride group 

kumpara sa placebo (784 at 5,793 pg/g). , ayon sa pagkakabanggit; (p <0.001).

Ang mga nasa hustong gulang na lalaki na may genetically inherited type II 5 alpha-reductase 

deciency ay nabawasan din ang mga antas ng DHT. Ang 5 alpha-reductase decient male na ito ay 

may maliit na prostate gland sa buong buhay at hindi nagkakaroon ng BPH. Maliban sa mga 

nauugnay na urogenital defect na naroroon sa kapanganakan, walang ibang mga klinikal na 

abnormalidad na nauugnay sa 5 alpha-reductase deciency na naobserbahan sa mga indibidwal na 

ito.

Mga Epekto sa Iba pang mga Hormone

Sa malusog na mga boluntaryo, 52 linggo ng paggamot na may dutasteride 0.5 

mg/araw (n=26) ay nagresulta sa walang klinikal na makabuluhang pagbabago, 

kumpara sa placebo (n=23), sa sex hormone-binding globulin, estradiol, 

luteinizing hormone, follicle-stimulatinghormone ,thyroxine(libreT4)
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at dehydroepiandrosterone. Sa istatistika, ang baseline-adjusted mean na 
pagtaas kumpara sa placebo ay naobserbahan para sa kabuuang 
testosterone sa 8 linggo (97.1 ng/dL, (p <0.001).

Iba pang mga Epekto

Ang plasma lipid panel at bone mineral density ay nasuri kasunod ng 52 linggo ng 

dutasteride 0.5 mg isang beses araw-araw sa malusog na mga boluntaryo. Walang 

pagbabago sa density ng mineral ng buto na sinusukat ng dual energy X-ray 

absorptiometry (DEXA) kumpara sa alinman sa placebo o baseline. Bilang karagdagan, 

ang plasma lipid prole (ibig sabihin, kabuuang kolesterol, low-density lipoprotein, high-

density lipoproteins at triglycerides) ay hindi naapektuhan ng dutasteride. Walang mga 

klinikal na makabuluhang pagbabago sa mga tugon ng adrenal hormone sa ACTH 

stimulation na naobserbahan sa isang subset na populasyon (n=13) ng 1-taong 

malusog na pag-aaral ng boluntaryo.

Pharmacokinetics

Alfuzosin Hydrochloride
Pagsipsip:Ang ganap na bioavailability ng alfuzosin hydrochloride 10 mg tablet sa ilalim ng 

fed na kondisyon ay 49%. Kasunod ng maraming dosing ng 10 mg alfuzosin hydrochloride 

sa ilalim ng mga kondisyon ng fed, ang oras sa maximum na konsentrasyon ay 8 oras. Ang 

Cmax at AUC0-24 ay 13.6 (SD = 5.6) ng/mL at 194 (SD = 75) ng.h/mL, ayon sa 

pagkakabanggit. Ang Alfuzosin hydrochloride ay nagpapakita ng mga linear na kinetics 

kasunod ng single at multiple dosing hanggang sa 30 mg. Ang mga antas ng steady-state na 

plasma ay naabot sa pangalawang dosis ng alfuzosin hydrochloride administration. Ang 

steady-state alfuzosin hydrochloride plasma concentrations ay 1.2- hanggang 1.6-fold na 

mas mataas kaysa sa mga naobserbahan pagkatapos ng isang administrasyon.

Epekto ng Pagkain:Ang lawak ng pagsipsip ay 50% na mas mababa sa ilalim ng mga kondisyon ng 

pag-aayuno. Samakatuwid, ang alfuzosin hydrochloride ay dapat inumin kasama ng pagkain at sa 

parehong pagkain bawat araw.

Pamamahagi:

Ang pangangasiwa sa malusog na lalaki, nasa katanghaliang-gulang na mga boluntaryo ay 3.2 L/kg. Ang 

mga resulta ng mga pag-aaral sa vitro ay nagpapahiwatig na ang alfuzosin hydrochloride ay katamtamang 

nakagapos sa mga protina ng plasma ng tao (82-90%), na may linear na pagbubuklod sa isang malawak na 

hanay ng konsentrasyon (5 hanggang 5,000 ng/mL).

Ang dami ng pamamahagi sumusunod sa ugat

Metabolismo:Ang Alfuzosin hydrochloride ay sumasailalim sa malawak na 

metabolismo ng atay, na may 11% lamang ng ibinibigay na dosis na hindi nagbabago 

sa ihi. Ang Alfuzosin hydrochloride ay na-metabolize ng tatlong metabolic pathways: 

oxidation, O-demethylation at N-dealkylation. Ang mga metabolite ay hindi 

pharmacologically active. Ang CYP3A4 ay ang pangunahing hepatic enzyme isoform na 

kasangkot sa metabolismo nito.

Paglabas:Kasunod ng oral administration ng 14C na may label na alfuzosin 

hydrochloride solution, ang pagbawi ng radioactivity pagkatapos ng 7 araw 

(ipinahayag bilang isang porsyento ng ibinibigay na dosis) ay 69% sa mga dumi at 

24% sa ihi. Kasunod ng oral administration ng 10 mg alfuzosin hydrochloride, ang 

maliwanag na kalahating buhay ay 10 oras.
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Pharmacokinetics sa mga espesyal na populasyon

Paggamit ng Pediatric: Ang mga tablet na Alfuzosin ay hindi ipinahiwatig para sa paggamit sa populasyon 

ng bata

Geriatric na Paggamit: Sa isang pharmacokinetic assessment sa yugto 3 klinikal na pag-aaral 

sa mga pasyenteng may BPH, walang kaugnayan sa pagitan ng pinakamataas na 

konsentrasyon ng plasma ng alfuzosin at edad. Gayunpaman, ang mga antas ng labangan 

ay positibong nauugnay sa edad. Ang mga konsentrasyon sa mga paksang ?75 taong gulang 

ay humigit-kumulang 35% na mas malaki kaysa sa mga mas mababa sa 65 taong gulang.

Pinsala sa Bato: Ang mga Pharmacokinetic na proles ng alfuzosin 10 mg tablets in

mga paksang may normal na renal function (CLCR>80 mL/min), mahinang kapansanan (CLCR 60 hanggang

80 mL/min), katamtamang kapansanan (CLCR 30 hanggang 59 mL/min), at matinding kapansanan

(Ang mga halaga ng CLCR max at AUC ay nadagdagan ng humigit-kumulang 50% sa mga pasyente na may

banayad, katamtaman, o malubhang kapansanan sa bato.

Hepatic Impairment: Ang mga pharmacokinetics ng alfuzosin ay hindi pa napag-aralan sa mga pasyenteng 

may banayad na hepatic impairment. Sa mga pasyente na may katamtaman o matinding hepatic 

insuciency (Child-Pugh na mga kategorya B at C), ang plasma apparent clearance (CL/F) ay nabawasan sa 

humigit-kumulang isang-katlo hanggang ikaapat na naobserbahan sa malusog na mga paksa. Ang 

pagbawas sa clearance na ito ay nagreresulta sa tatlo hanggang apat na beses na mas mataas na plasma 

concentrations ng alfuzosin sa mga pasyenteng ito kumpara sa mga malulusog na paksa. Samakatuwid, 

ang alfuzosin ay kontraindikado sa mga pasyente na may katamtaman hanggang malubhang kapansanan 

sa hepatic.

Dutasteride

Pagsipsip:Kasunod ng pangangasiwa ng isang solong 0.5 mg na dosis ng dutasteride, ang 

oras sa pinakamataas na konsentrasyon ng serum (Tmax) ay nangyayari sa loob ng 2-3 oras. 

Ang ganap na bioavailability sa 5 malusog na paksa ay humigit-kumulang 60% (saklaw: 40% 

hanggang 94%). Kapag ang gamot ay pinangangasiwaan kasama ng pagkain, ang maximum 

na serum na konsentrasyon ay nabawasan ng 10-15%. Ang pagbawas na ito ay walang 

klinikal na kahalagahan.

Pamamahagi:Ang data ng pharmacokinetic na sumusunod sa mga solong at paulit-ulit na oral na dosis ay nagpapakita na

Ang dutasteride ay may malaking dami ng pamamahagi (300-500 L). Mataas ang Dutasteride

nakatali sa plasma albumin (99.0%) at alpha1-acid glycoprotein (96.6%). Sa isang pag-aaral ng

malusog na paksa (n = 26) na tumatanggap ng dutasteride 0.5 mg/araw sa loob ng 12 buwan, semilya

Ang mga konsentrasyon ng dutasteride ay may average na 3.4 ng/mL (saklaw: 0.4 hanggang 14 ng/mL) sa 12

buwan at, katulad ng serum, nakamit ang steady-state na konsentrasyon sa 6 na buwan. Naka-on

average, sa 12 buwan 11.5% ng serum dutasteride concentrations nahahati sa

semilya.

Metabolismo:Ang Dutasteride ay malawak na na-metabolize sa mga tao. Ang mga 

pag-aaral sa vitro ay nagpakita na ang dutasteride ay na-metabolize ng CYP3A4 at 

CYP3A5 isoenzymes. Pareho ng mga isoenzyme na ito ang gumawa ng 4'- 

hydroxydutasteride, 6-hydroxydutasteride at ang 6,4'-dihydroxydutasteride 

metabolites. Bilang karagdagan, ang 15-hydroxydutasteride metabolite ay nabuo 

ng CYP3A4. Sa serum ng tao kasunod ng dosing sa isang steady state, hindi 

nabagong dutasteride, tatlong pangunahing metabolites (4'-hydroxydutasteride, 

1,2- dihydrodutasteride at 6-hydroxydutasteride) at dalawang menor de edad 

metabolites (6,4-dihydroxydutasteride at 15-hydroxydutasteride), bilang tinasa sa 

pamamagitan ng mass spectrometric response, ay nakita. Sa vitro, ang 4-
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Ang hydroxydutasteride at 1,2-dihydrodutasteride metabolites ay hindi gaanong 

makapangyarihan kaysa dutasteride laban sa parehong isoform ng human 5 alpha-

reductase. Ang aktibidad ng 6 beta-hydroxydutasteride ay maihahambing sa 

dutasteride.

Paglabas:Ang Dutasteride at ang mga metabolite nito ay pinalabas pangunahin sa 

mga dumi. Bilang isang porsyento ng dosis, mayroong humigit-kumulang 5% na hindi 

nabagong dutasteride (~1% hanggang ~15%) at 40% bilang mga metabolite na 

nauugnay sa dutasteride (~2% hanggang ~90%). Tanging mga bakas na halaga ng 

hindi nabagong dutasteride ang natagpuan sa ihi (<1%). Samakatuwid, sa karaniwan, 

ang dosis ay hindi nabilang para sa tinatayang 55% (saklaw: 5% hanggang 97%). Ang 

terminal elimination kalahating buhay ng dutasteride ay humigit-kumulang 5 linggo sa 

steady state. Ang average na steady-state serum dutasteride concentration ay 40 ng/

mL kasunod ng 0.5 mg/day sa loob ng 1 taon. Kasunod ng pang-araw-araw na dosis, 

ang mga konsentrasyon ng serum ng dutasteride ay nakakamit ng 65% ng steady-

state na konsentrasyon pagkatapos ng 1 buwan at humigit-kumulang 90% pagkatapos 

ng 3 buwan. Dahil sa mahabang kalahating buhay ng dutasteride, ang mga serum na 

konsentrasyon ay nananatiling nakikita (higit sa 0.

Pharmacokinetics sa mga espesyal na populasyon

Pediatric:Ang mga pharmacokinetics ng Dutasteride ay hindi pa sinisiyasat sa mga 

paksang mas bata sa 18 taong gulang.

Geriatric:Walang kinakailangang pagsasaayos ng dosis sa mga matatanda. Ang mga pharmacokinetics at

Ang mga pharmacodynamics ng dutasteride ay nasuri sa 36 na malulusog na lalaki na nasa edad

sa pagitan ng 24 at 87 taon pagkatapos ng pangangasiwa ng isang solong 5 mg na dosis ng

dutasteride. Sa single-dose trial na ito, tumaas ang kalahating buhay ng dutasteride sa edad

(humigit-kumulang 170 oras sa mga lalaki na may edad 20 hanggang 49 taon, humigit-kumulang 260 oras sa

mga lalaking may edad 50 hanggang 69 taon, at humigit-kumulang 300 oras sa mga lalaking mas matanda sa 70 taon).

Sa 2,167 lalaki na ginagamot ng dutasteride sa tatlong mahahalagang pagsubok, 60% ay may edad na 65

taon pataas, at 15% ay may edad na 75 taon pataas. Walang pangkalahatang pagkakaiba sa kaligtasan

o ecacy ay naobserbahan sa pagitan ng mga pasyenteng ito at mas batang mga pasyente.

Kasarian:Ang Dutasteride ay kontraindikado sa pagbubuntis at mga babaeng may potensyal 

na manganak at hindi ipinahiwatig para gamitin sa ibang mga kababaihan. Ang mga 

pharmacokinetics ng dutasteride sa mga kababaihan ay hindi pa pinag-aralan.

lahi:Ang epekto ng lahi sa dutasteride pharmacokinetics ay hindi pa napag-
aralan.

Pagkasira ng bato:Ang epekto ng kapansanan sa bato sa dutasteride pharmacokinetics ay 

hindi pa napag-aralan. Gayunpaman, mas mababa sa 0.1% ng isang steady-state na 0.5 mg 

na dosis ng dutasteride ay nakuhang muli sa ihi ng tao, kaya walang inaasahang 

pagsasaayos sa dosis para sa mga pasyente na may kapansanan sa bato.

Hepatic Impairment:Ang epekto ng hepatic impairment sa dutasteride

Ang mga pharmacokinetics ay hindi pinag-aralan. Dahil ang dutasteride ay malawak

na-metabolize, ang pagkakalantad ay maaaring mas mataas sa mga pasyenteng may kapansanan sa atay.

Mga indikasyon
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ALFUSIN DAng mga tablet ay ipinahiwatig para sa paggamot ng mga palatandaan at 

sintomas ng benign prostatic hyperplasia (BPH) sa mga lalaking may pinalaki na 

prostate.

Ang mga tablet ay hindi inilaan para sa paggamit bilang isang anti-hypertensive na gamot.

Ang Dutasteride ay hindi inaprubahan para sa pag-iwas sa kanser sa prostate.

Dosis At Pangangasiwa

Ang inirerekomendang dosis ngALFUSIN Day isang tableta araw-araw, na dapat inumin 

kaagad pagkatapos ng parehong pagkain bawat araw. Ang tableta ay dapat na lunukin nang 

buo at hindi dapat nginunguya o durog.

Mga Espesyal na Populasyon

Pagkasira ng bato

Ang pag-iingat ay dapat gawin kapag ang alfuzosin ay pinangangasiwaan sa mga pasyente na may 

malubhang kapansanan sa bato (creatinine clearance Walang pagsasaayos ng dosis ay 

kinakailangan para sa dutasteride sa mga pasyente na may kapansanan sa bato

Hepatic Impairment

Ang Alfuzosin ay kontraindikado para sa paggamit sa mga pasyente na may katamtaman o 

malubhang hepatic impairment. Kahit na ang mga pharmacokinetics ng alfuzosin ay hindi pa 

napag-aralan sa mga pasyente na may banayad na kapansanan sa hepatic, ang pag-iingat ay dapat 

gamitin kapag ang alfuzosin ay ibinibigay sa mga naturang pasyente.

Ang epekto ng hepatic impairment sa dutasteride pharmacokinetics ay hindi pa napag-

aralan. Dahil ang dutasteride ay malawak na na-metabolize, ang pagkakalantad ay maaaring 

mas mataas sa mga pasyenteng may kapansanan sa atay.

Contraindications

ALFUSIN DAng mga tablet ay kontraindikado para magamit sa mga kababaihan na may potensyal na 

manganak at sa panahon ng pagbubuntis.

ALFUSIN DAng mga tablet ay kontraindikado para magamit sa mga pasyenteng pediatric.

ALFUSIN DAng mga tableta ay hindi dapat gamitin sa mga pasyenteng may katamtaman o 

malubhang kapansanan sa atay (Childs-Pugh na kategorya B at C) dahil ang alfuzosin 

hydrochloride na antas ng dugo ay tumaas sa mga pasyenteng ito.

ALFUSIN DAng mga tablet ay hindi dapat sabay-sabay na bibigyan ng mga 

makapangyarihang CYP3A4 inhibitors tulad ng ketoconazole, itraconazole at ritonavir, dahil 

ang alfuzosin hydrochloride na antas ng dugo ay tumataas.

ALFUSIN DAng mga tablet ay kontraindikado sa mga pasyente na may kilalang hypersensitivity sa

alfuzosin hydrochloride (hal., urticaria at angioedema) o sa dutasteride (hal.

malubhang reaksyon sa balat, angioedema) o anumang bahagi ngALFUSIN Dmga tableta.

Mga Babala At Pag-iingat

Pagsusuri para sa Iba pang mga Sakit sa Urological
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Bago simulan ang paggamot sa ALFUSIN D, dapat isaalang-alang ang iba pang kondisyon ng 

urological na maaaring magdulot ng mga katulad na sintomas. Bilang karagdagan, ang BPH 

at kanser sa prostate ay maaaring magkasabay.

Postural Hypotension

Ang postural hypotension na may o walang sintomas (hal., pagkahilo) ay maaaring 

umunlad sa loob ng ilang oras pagkatapos ng pangangasiwa ngALFUSIN Dmga 

tableta. May potensyal para sa syncope. Dapat bigyan ng babala ang mga pasyente sa 

posibleng paglitaw ng mga naturang kaganapan at dapat na iwasan ang mga 

sitwasyon kung saan maaaring magresulta ang pinsala, kung mangyari ang syncope. 

Maaaring may mas mataas na panganib ng hypotension/postural hypotension at 

syncope kapag umiinomALFUSIN D mga tablet na kasabay ng antihypertensive na 

gamot at nitrates. Dapat mag-ingat kapagALFUSIN DAng mga tablet ay ibinibigay sa 

mga pasyente na may sintomas na hypotension o mga pasyente na nagkaroon ng 

hypotensive na tugon sa iba pang mga gamot.

Priapismo

Bihirang (marahil mas mababa sa 1 sa 50,000), ang alfuzosin hydrochloride, tulad ng iba pang mga 

alpha-adrenergic antagonist, ay nauugnay sa priapism (patuloy na masakit na pagtayo ng penile na 

walang kaugnayan sa sekswal na aktibidad). Dahil ang kundisyong ito ay maaaring humantong sa 

permanenteng kawalan ng lakas kung hindi maayos na ginagamot, ang mga pasyente ay dapat na 

payuhan tungkol sa kalubhaan ng kondisyon.

Intraoperative Floppy Iris Syndrome (IFIS)

Ang IFIS ay naobserbahan sa panahon ng cataract surgery sa ilang mga pasyente sa o 

dati nang ginagamot sa mga alpha-adrenergic antagonist. Ang variant na ito ng 

smallpupil syndrome ay nailalarawan sa pamamagitan ng kumbinasyon ng isang accid 

iris na bumubulusok bilang tugon sa intraoperative irrigation currents, progresibong 

intraoperative miosis sa kabila ng preoperative dilation na may standard mydriatic na 

gamot at potensyal na prolapse ng iris patungo sa phacoemulsication incisions. Ang 

ophthalmologist ng pasyente ay dapat maging handa para sa mga posibleng 

pagbabago sa kanilang pamamaraan sa pag-opera, tulad ng paggamit ng mga iris 

hook, iris dilator ring o viscoelastic substance. Mukhang walang benepisyo ang 

paghinto ng alpha-adrenergic antagonist therapy bago ang operasyon ng katarata.

Tumaas na Panganib ng High-grade Prostate Cancer

Sa mga lalaking may edad na 50 hanggang 75 taon, na may naunang negatibong 

biopsy para sa prostate cancer at isang baseline na PSA sa pagitan ng 2.5 ng/mL at 

10.0 ng/mL, na umiinom ng dutasteride sa 4 na taong Reduction by Dutasteride ng 

prostate Cancer Events (REDUCE) pagsubok, nagkaroon ng mas mataas na saklaw ng 

Gleason score 8-10 prostate cancer kumpara sa mga lalaking kumukuha ng placebo 

(dutasteride 1.0% kumpara sa placebo 0.5%). Sa isang 7-taon, na kontrolado ng 

placebo na klinikal na pagsubok na may isa pang 5 alpha-reductase inhibitor (nasteride 

5 mg), ang mga katulad na resulta para sa Gleason score 8-10 prostate cancer ay 

naobserbahan (nasteride 1.8% kumpara sa placebo 1.1%). Ang 5 alpha-reductase 

inhibitors ay maaaring tumaas ang panganib na magkaroon ng high-grade prostate 

cancer. Hindi pa naitatag kung ang epekto ng 5 alpha-reductase inhibitors upang 

bawasan ang dami ng prostate, o mga salik na nauugnay sa pag-aaral,
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Exposure ng Babae - Panganib sa Male Fetus

ALFUSIN DAng mga tableta ay hindi dapat hawakan ng isang babaeng buntis o 

maaaring mabuntis. Ang Dutasteride ay nasisipsip sa balat at maaaring 

magresulta sa hindi sinasadyang pagkakalantad sa pangsanggol. Kung ang isang 

babaeng buntis o maaaring mabuntis ay nadikit sa tumutulo na ALFUSIN D 

tablets, ang lugar ng kontak ay dapat hugasan kaagad ng sabon at tubig.

Donasyon ng Dugo

Mga lalaking ginagamotALFUSIN DAng mga tablet ay hindi dapat mag-donate ng dugo hanggang sa 

lumipas ang hindi bababa sa 6 na buwan kasunod ng kanilang huling dosis, upang maiwasan ang mga 

buntis na babae na tumanggap ng dutasteride sa pamamagitan ng pagsasalin ng dugo.

Mga epekto sa Prostate-specic Antigen (PSA) at ang paggamit ng PSA sa 
Prostate Cancer Detection

Sa mga klinikal na pag-aaral, binawasan ng dutasteride ang serum prostate-specic antigen (PSA) na 

konsentrasyon ng humigit-kumulang 50% sa loob ng 3-6 na buwan ng paggamot. Ang pagbaba na 

ito ay mahuhulaan sa buong hanay ng mga halaga ng PSA sa mga pasyente na may sintomas na 

BPH, bagaman maaari itong mag-iba sa mga indibidwal. Ang Dutasteride ay maaari ding maging 

sanhi ng pagbaba ng serum PSA sa pagkakaroon ng kanser sa prostate. Upang bigyang-kahulugan 

ang mga serial PSA sa mga lalaking kumukuha ng dutasteride, isang bagong PSA baseline ay dapat 

na maitatag nang hindi bababa sa 3 buwan pagkatapos simulan ang paggamot at ang PSA ay 

sinusubaybayan nang pana-panahon pagkatapos noon. Anumang napatunayang pagtaas mula sa 

pinakamababang halaga ng PSA habang nasa dutasteride ay maaaring magpahiwatig ng 

pagkakaroon ng kanser sa prostate at dapat suriin, kahit na ang mga antas ng PSA ay nasa loob pa 

rin ng normal na hanay para sa mga lalaking hindi umiinom ng 5 alpha-reductase inhibitor. Ang 

hindi pagsunod sa dutasteride ay maaari ding makaapekto sa mga resulta ng pagsusulit sa PSA.

Upang bigyang-kahulugan ang isang nakahiwalay na halaga ng PSA sa isang lalaking ginagamot ng dutasteride sa 

loob ng 3 buwan o higit pa, dapat na doblehin ang halaga ng PSA para sa paghahambing sa mga normal na halaga 

sa mga hindi ginagamot na lalaki.

Ang free-to-total PSA ratio (percent-free PSA) ay nananatiling pare-pareho, kahit na sa ilalim ng 

impluwensya ng dutasteride. Kung pipiliin ng mga clinician na gumamit ng PSA na walang porsyento 

bilang tulong sa pagtukoy ng kanser sa prostate sa mga lalaking tumatanggap ng dutasteride, walang 

pagsasaayos sa halaga nito ang lilitaw na kinakailangan.

Epekto sa Mga Katangian ng Tabod

Ang mga epekto ng dutasteride 0.5 mg/araw sa mga katangian ng semilya ay nasuri sa mga 

normal na boluntaryo na may edad 18 hanggang 52 taon (n=27 dutasteride, n=23 placebo) sa 

buong 52 linggo ng paggamot at 24 na linggo ng pag-follow-up pagkatapos ng paggamot. Sa 52 na 

linggo, ang ibig sabihin ng porsyento na pagbawas mula sa baseline sa kabuuang bilang ng tamud, 

dami ng semilya at motility ng tamud ay 23%, 26% at 18%, ayon sa pagkakabanggit, sa pangkat ng 

dutasteride kapag inayos para sa mga pagbabago mula sa baseline sa pangkat ng placebo. Ang 

konsentrasyon ng tamud at morpolohiya ng tamud ay hindi naapektuhan. Pagkatapos ng 24 na 

linggo ng pag-follow-up, ang ibig sabihin ng pagbabago ng porsyento sa kabuuang bilang ng 

tamud sa pangkat ng dutasteride ay nanatiling 23% na mas mababa kaysa sa baseline. Habang ang 

ibig sabihin ng mga halaga para sa lahat ng mga parameter ng semilya sa lahat ng oras na mga 

punto ay nanatili sa loob ng mga normal na hanay at hindi nakakatugon sa paunang pamantayan 

para sa isang makabuluhang pagbabago sa klinikal (30%), 2 mga paksa sa
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dutasteride group ay nagkaroon ng pagbaba sa bilang ng tamud na higit sa 90% mula sa 

baseline sa 52 linggo, na may bahagyang pagbawi sa 24 na linggong follow-up. Ang klinikal 

na kahalagahan ng epekto ng dutasteride sa mga katangian ng semilya para sa 

pagkamayabong ng indibidwal na pasyente ay hindi alam.

Coronary Insuciency

Kung ang mga sintomas ng angina pectoris ay dapat lumitaw o lumala,ALFUSIN D 

dapat itigil ang mga tabletas.

Mga pasyenteng may Congenital o Acquired QT Prolongation

Gamitin nang may pag-iingat sa mga pasyente na may nakuha o congenital na pagpapahaba ng 

QT o umiinom ng mga gamot na nagpapahaba sa pagitan ng QT.

Interaksyon sa droga

Makapangyarihang CYP3A4 Inhibitor:Ang CYP3A4 ay ang pangunahing hepatic enzyme 

isoform na kasangkot sa metabolismo ng alfuzosin hydrochloride. Ang paulit-ulit na 

pangangasiwa ng 400 mg ng ketoconazole, isang potent inhibitor ng CYP3A4, ay 

nagpapataas ng alfuzosin hydrochloride Cmax ng 2.3-fold at ang AUClast ng 3.2-fold, 

kasunod ng isang solong 10 mg na dosis ng alfuzosin hydrochloride. Sa isa pang pag-aaral, 

ang paulit-ulit na oral administration ng mas mababang (200 mg/araw) na dosis ng 

ketoconazole ay nagpapataas ng alfuzosin hydrochloride Cmax ng 2.1-fold at ang AUClast ng 

2.5-fold, kasunod ng isang solong 10 mg na dosis ng alfusion hydrochloride. Ang Alfuzosin 

hydrochloride ay hindi dapat sabay na pangasiwaan kasama ng makapangyarihang mga 

inhibitor ng CYP3A4 (hal., ketoconazole, itraconazole o ritonavir) dahil sa tumaas na 

pagkakalantad sa alfuzosin hydrochloride.

Ang Dutasteride ay malawakang na-metabolize sa mga tao ng CYP3A4 at CYP3A5 

isoenzymes. Walang mga pagsubok sa pakikipag-ugnayan sa klinikal na gamot na 

isinagawa upang suriin ang epekto ng CYP3A enzyme inhibitors sa dutasteride 

pharmacokinetics. Gayunpaman, batay sa in vitro data, ang mga konsentrasyon ng 

dugo ng dutasteride ay maaaring tumaas sa pagkakaroon ng mga inhibitor ng 

CYP3A4/5 tulad ng ritonavir, ketoconazole, verapamil, diltiazem, cimetidine, 

troleandomycin, at ciprooxacin. Dahil sa potensyal para sa mga pakikipag-ugnayan ng 

droga-droga, mag-ingat kapag nagrereseta ng dutasteride sa mga pasyenteng 

kumukuha ng makapangyarihan, talamak na CYP3A4 enzyme inhibitors.

Hindi pinipigilan ng Dutasteride ang in vitro metabolism ng mga substrate ng modelo 

para sa pangunahing CYP450 isoenzymes ng tao (CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, 

at CYP3A4) sa isang konsentrasyon na 1,000 ng/mL, 25 beses na mas mataas kaysa sa 

steady-state na konsentrasyon sa serum ng tao.

Katamtamang CYP3A4 Inhibitors:Ang paulit-ulit na co-administration ng 240 mg/day 

ng diltiazem, isang moderately potent inhibitor ng CYP3A4, na may 7.5 mg/day (2.5 mg 

tatlong beses araw-araw) alfuzosin hydrochloride ay nagpapataas ng Cmax at AUC0-24 

ng alfuzosin hydrochloride 1.5- at 1.3-fold, ayon sa pagkakabanggit. Napataas ng 

Alfuzosin hydrochloride ang Cmax at AUC0-12 ng diltiazem ng 1.4-fold. Bagama't 

walang naobserbahang pagbabago sa presyon ng dugo sa pag-aaral na ito, ang 

diltiazem ay isang antihypertensive na gamot at ang kumbinasyon ng alfuzosin 

hydrochloride at mga antihypertensive na gamot ay may potensyal na magdulot ng 

hypotension sa ilang mga pasyente.
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Sa microsomes ng atay ng tao, sa mga konsentrasyon na nakamit sa therapeutic dosis, 

ang alfuzosin ay hindi pumipigil sa CYP1A2, 2A6, 2C9, 2C19, 2D6 o 3A4 isoenzymes. Sa 

pangunahing kultura ng mga hepatocytes ng tao, ang alfuzosin ay hindi nag-udyok sa 

CYP1A, 2A6 o 3A4 isoenzymes.

Mga Alpha-Adrenergic Antagonist:Ang mga pharmacokinetic at pharmacodynamic na 

pakikipag-ugnayan sa pagitan ng alfuzosin hydrochloride at iba pang mga alpha-blocker ay 

hindi pa natutukoy. Gayunpaman, maaaring inaasahan ang mga pakikipag-ugnayan at

ALFUSIN DAng mga tablet ay hindi dapat gamitin kasama ng iba pang mga alpha-blocker.

Ang pangangasiwa ng dutasteride sa kumbinasyon ng tamsulosin o terazosin ay 

walang epekto sa steady-state pharmacokinetics ng alinman sa alpha-adrenergic 

antagonist. Ang epekto ng pangangasiwa ng tamsulosin o terazosin sa mga 

parameter ng pharmacokinetic ng dutasteride ay hindi nasuri; ang porsyento ng 

pagbabago sa mga konsentrasyon ng DHT ay katulad para sa dutasteride lamang 

kumpara sa kumbinasyon ng paggamot.

Mga Inhibitor ng Phosphodiesterase-5 (PDE5):Pinapayuhan ang pag-iingat kapag ang mga 

alphaadrenergic antagonist, kabilang ang alfuzosin hydrochloride, ay pinagsama-samang 

pinangangasiwaan ng mga PDE5 inhibitors. Ang mga alpha-adrenergic antagonist at PDE5 

inhibitors ay parehong mga vasodilator na maaaring magpababa ng presyon ng dugo. Ang 

magkasabay na paggamit ng dalawang klase ng gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng 

sintomas na hypotension.

Antihypertensive na gamot at nitrates:Maaaring may mas mataas na panganib ng 

hypotension/postural hypotension at syncope kapag umiinomALFUSIN D mga 

tablet na kasabay ng antihypertensive na gamot at nitrates.

Cimetidine:Ang paulit-ulit na pangangasiwa ng 1 g/araw na cimetidine ay nagpapataas ng 

parehong alfuzosin hydrochloride Cmax at mga halaga ng AUC ng 20%.

Digoxin:Ang paulit-ulit na co-administration ng alfuzosin hydrochloride 10 mg at 

digoxin 0.25 mg/day sa loob ng 7 araw ay hindi nakaapekto sa steady-state 

pharmacokinetics ng alinmang gamot. Hindi binago ng Dutasteride ang steady-state 

pharmacokinetics ng digoxin kapag pinangangasiwaan nang sabay-sabay sa isang 

dosis na 0.5 mg/araw sa loob ng 3 linggo.

Warfarin:Ang maramihang dosis na pangangasiwa ng isang immediate-release tablet 

formulation ng alfuzosin hydrochloride 5 mg dalawang beses araw-araw para sa 6 na araw 

hanggang 6 na malulusog na lalaki na boluntaryo ay hindi nakaapekto sa pharmacological 

response sa isang solong 25 mg oral na dosis ng warfarin. Ang Dutasteride 0.5 mg/araw sa 

loob ng 3 linggo ay hindi nagbago sa steady-state na mga pharmacokinetics ng S- o R-

warfarin isomers o binago ang epekto ng warfarin sa prothrombin time kapag 

pinangangasiwaan ng warfarin.

Atenolol:Ang solong pangangasiwa ng 100 mg atenolol na may isang solong dosis ng 2.5 mg ng 

isang immediate-release na alfuzosin hydrochloride tablet sa 8 malulusog na batang lalaki na 

boluntaryo ay nadagdagan ang mga halaga ng alfuzosin hydrochloride Cmax at AUC ng 28% at 

21%, ayon sa pagkakabanggit. Nadagdagan ng Alfuzosin hydrochloride ang mga halaga ng 

atenolol Cmax at AUC ng 26% at 14%, ayon sa pagkakabanggit. Sa pag-aaral na ito, ang 

kumbinasyon ng alfuzosin hydrochloride na may atenolol ay nagdulot ng makabuluhang pagbawas 

sa average na presyon ng dugo at sa ibig sabihin ng rate ng puso.
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Hydrochlorothiazide:Ang solong pangangasiwa ng 25 mg hydrochlorothiazide ay hindi 

binago ang mga pharmacokinetic na parameter ng alfuzosin hydrochloride. Walang 

katibayan ng pakikipag-ugnayan ng pharmacodynamic sa pagitan ng alfuzosin 

hydrochloride at hydrochlorothiazide sa 8 mga pasyente sa pag-aaral.

Mga Antagonist ng Calcium Channel:Sa isang pagsusuri sa pharmacokinetics ng 

populasyon, ang pagbawas sa clearance ng dutasteride ay nabanggit kapag 

pinagsama ang CYP3A4 inhibitors verapamil (37%, n=6) at diltiazem (44%, n=5). Sa 

kabaligtaran, walang nakitang pagbaba sa clearance nang ang amlodipine, isa 

pang calcium channel antagonist na hindi isang CYP3A4 inhibitor, ay pinagsama-

sama ng dutasteride (+7%, n=4).

Ang pagbaba sa clearance at kasunod na pagtaas ng pagkakalantad sa dutasteride sa 

pagkakaroon ng verapamil at diltiazem ay hindi itinuturing na klinikal na 

makabuluhang. Walang inirerekumenda na pagsasaayos ng dosis.

Cholestyramine:Ang pangangasiwa ng isang solong 5 mg na dosis ng dutasteride na 

sinundan ng 1 oras mamaya ng 12 g cholestyramine ay hindi nakakaapekto sa kamag-anak 

na bioavailability ng dutasteride.

Iba pang Kasabay na Therapy:Walang klinikal na makabuluhang masamang 

pakikipag-ugnayan ang maaaring maiugnay sa kumbinasyon ng dutasteride at 

kasabay na therapy kapag ang dutasteride ay pinagsama-samang 

pinangangasiwaan ng anti-hyperlipidaemics, angiotensin-converting enzyme 

(ACE) inhibitors, beta-adrenergic blocking agents, calcium channel blockers, 

corticosteroids, diuretics, non-steroidal anti-inammatory drugs (NSAIDs), PDE-5 

inhibitors at quinolone antibiotics.

Impormasyon para sa mga Pasyente

Dapat sabihin sa mga pasyente ang tungkol sa posibleng paglitaw ng mga sintomas 

na may kaugnayan sa postural hypotension, tulad ng pagkahilo, kapag nagsimula ang 

alfuzosin na isa sa bahagi ngALFUSIN Dtablet, at dapat silang bigyang-ingat tungkol sa 

pagmamaneho, pagpapatakbo ng makinarya, o pagsasagawa ng mga mapanganib na 

gawain sa panahong ito. Mahalaga ito para sa mga may mababang presyon ng dugo o 

umiinom ng mga gamot na antihypertensive o nitrates.

Dapat turuan ang mga pasyente na sabihin sa kanilang ophthalmologist ang tungkol sa kanilang paggamit 

ALFUSIN Dmga tablet bago ang operasyon ng katarata o iba pang mga pamamaraan na kinasasangkutan 

ng mga mata, kahit na ang pasyente ay hindi na umiinom ng alfuzosin hydrochloride.

Ang mga pasyente ay dapat payuhan tungkol sa posibilidad ng priapism na 

nagreresulta mula sa paggamot na may alfuzosin na isa sa mga bahagi ngALFUSIN D 

mga tablet at gamot sa parehong klase. Kahit na ang reaksyong ito ay napakabihirang, 

kung hindi ito dadalhin sa agarang medikal na atensyon, maaari itong humantong sa 

permanenteng erectile dysfunction (impotence).

Dapat ipaalam ng mga doktor sa mga pasyente na binabawasan ng dutasteride ang mga antas ng serum 

PSA ng humigit-kumulang 50% sa loob ng 3-6 na buwan ng therapy, bagama't maaaring mag-iba ito para 

sa bawat indibidwal. Para sa mga pasyenteng sumasailalim sa screening ng PSA, ang pagtaas sa mga 

antas ng PSA habang nasa paggamot na may dutasteride ay maaaring magpahiwatig ng pagkakaroon ng 

kanser sa prostate at dapat suriin.
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Dapat ipaalam ng mga doktor sa mga pasyente na mayroong pagtaas ng high-grade 

prostate cancer sa mga lalaking ginagamot ng 5 alpha-reductase inhibitors (na ipinahiwatig 

para sa paggamot sa BPH), kabilang ang dutasteride, kumpara sa mga ginagamot sa 

placebo sa mga pag-aaral na tumitingin sa paggamit ng mga ito. gamot upang mabawasan 

ang panganib ng kanser sa prostate.

Dapat ipaalam ng mga doktor sa mga pasyente iyonALFUSIN DAng mga tabletang 

naglalaman ng dutasteride dahil isa ito sa mga bahagi ay hindi dapat pangasiwaan ng 

isang babaeng buntis o maaaring mabuntis dahil sa potensyal na masipsip ang 

dutasteride at ang kasunod na potensyal na panganib sa pagbuo ng fetus ng lalaki. 

Ang Dutasteride ay nasisipsip sa balat at maaaring magresulta sa hindi sinasadyang 

pagkakalantad sa pangsanggol. Kung ang isang buntis na babae o babaeng may 

potensyal na manganak ay nakipag-ugnayan sa siraALFUSIN Dtableta, ang lugar ng 

kontak ay dapat hugasan kaagad ng sabon at tubig.

Dapat ipaalam ng mga doktor sa mga lalaking ginagamotALFUSIN DAng mga tabletang 

naglalaman ng dutasteride dahil isa ito sa mga bahagi, ay hindi dapat mag-donate ng dugo 

hanggang sa hindi bababa sa 6 na buwan kasunod ng kanilang huling dosis, upang maiwasan ang 

mga buntis na makatanggap ng dutasteride sa pamamagitan ng pagsasalin ng dugo. Ang mga 

antas ng serum ng dutasteride ay makikita sa loob ng 4-6 na buwan pagkatapos ng paggamot.

Pagkasira ng bato

Ang pag-iingat ay dapat gamitin kapag ang alfuzosin hydrochloride ay pinangangasiwaan sa mga 

pasyente na may malubhang kapansanan sa bato (creatinine clearance <30 mL/min). Ang systemic 

exposure ay nadagdagan ng humigit-kumulang 50% sa mga pharmacokinetic na pag-aaral ng mga 

pasyente na may banayad, katamtaman, at malubhang kapansanan sa bato. Sa phase 3 na pag-

aaral, ang kaligtasan ng mga pasyente na may banayad (n=172) o katamtaman (n=56) na 

kapansanan sa bato ay katulad ng mga pasyente na may normal na pag-andar ng bato sa mga 

pag-aaral na iyon. Ang data ng kaligtasan ay magagamit lamang sa isang limitadong bilang ng 

mga pasyente (n=6) na may creatinine clearance na mas mababa sa 30 mL/min.

Ang epekto ng kapansanan sa bato sa dutasteride pharmacokinetics ay hindi pa napag-

aralan. Gayunpaman, mas mababa sa 0.1% ng isang steady-state na 0.5-mg na dosis ng 

dutasteride ay nakuhang muli sa ihi ng tao, kaya walang inaasahang pagsasaayos sa dosis 

para sa mga pasyente na may kapansanan sa bato.

Hepatic Impairment

Ang Alfuzosin hydrochloride ay kontraindikado para sa paggamit sa mga pasyente na may 

katamtaman o malubhang kapansanan sa atay. Bagaman ang mga pharmacokinetics ng 

alfuzosin hydrochloride ay hindi pa napag-aralan sa mga pasyente na may banayad na 

kapansanan sa hepatic, dapat na mag-ingat kapag ang alfuzosin hydrochloride ay ibinibigay 

sa mga naturang pasyente.

Ang epekto ng hepatic impairment sa dutasteride pharmacokinetics ay hindi pa napag-aralan. 

Dahil ang dutasteride ay malawak na na-metabolize, ang pagkakalantad ay maaaring mas mataas 

sa mga pasyenteng may kapansanan sa atay. Gayunpaman, sa isang klinikal na pag-aaral kung 

saan 60 mga paksa ang tumanggap ng 5 mg (10 beses ang therapeutic dosis) araw-araw sa loob ng 

24 na linggo, walang karagdagang mga salungat na kaganapan ang naobserbahan kumpara sa 

mga naobserbahan sa therapeutic na dosis na 0.5 mg.
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Pagbubuntis

Kategorya ng Pagbubuntis X

ALFUSIN DAng mga tablet ay kontraindikado para magamit sa mga kababaihan na may 

potensyal na manganak at sa panahon ng pagbubuntis. Ang Dutasteride ay isang 5 alpha-

reductase inhibitor na pumipigil sa conversion ng testosterone sa DHT, isang hormone na 

kinakailangan para sa normal na pag-unlad ng male genitalia. Sa pag-aaral ng pagpaparami 

ng hayop at pag-unlad ng toxicity, ang dutasteride ay humadlang sa normal na pag-unlad 

ng panlabas na genitalia sa mga fetus ng lalaki. Samakatuwid, ang dutasteride ay maaaring 

magdulot ng pinsala sa fetus kapag ibinibigay sa isang buntis. Kung ang dutasteride ay 

ginagamit sa panahon ng pagbubuntis o kung ang pasyente ay nabuntis habang umiinom 

ng dutasteride, ang pasyente ay dapat na ipaalam sa potensyal na panganib sa fetus.

Ang mga abnormalidad sa ari ng mga fetus ng lalaki ay isang inaasahang pisyolohikal na 

resulta ng pagsugpo sa conversion ng testosterone sa DHT ng 5 alpha-reductase inhibitors. 

Ang mga resultang ito ay katulad ng mga obserbasyon sa mga lalaking sanggol na may 

genetic 5 alpha-reductase deciency. Ang Dutasteride ay nasisipsip sa pamamagitan ng balat. 

Upang maiwasan ang potensyal na pagkakalantad ng fetus, ang mga babaeng buntis o 

maaaring mabuntis ay hindi dapat humawak ng dutasteride. Kung ang kontak ay ginawa sa 

siraALFUSIN Dtableta, ang lugar ng kontak ay dapat hugasan kaagad ng sabon at tubig. Ang 

Dutasteride ay inilalabas sa semilya ng lalaki. Ang pinakamataas na nasusukat na 

konsentrasyon ng semen ng dutasteride sa mga ginagamot na lalaki ay 14 ng/mL. 

Ipagpalagay na ang pagkakalantad ng isang 50 kg na babae sa 5 mL ng semilya at 100% na 

pagsipsip, ang konsentrasyon ng dutasteride ng babae ay mga 0.175 ng/mL. Ang 

konsentrasyon na ito ay higit sa 100 beses na mas mababa kaysa sa mga konsentrasyon na 

gumagawa ng mga abnormalidad ng male genitalia sa mga pag-aaral ng hayop. Ang 

Dutasteride ay lubos na nakagapos sa protina sa semilya ng tao (>96%), na maaaring 

mabawasan ang dami ng dutasteride na magagamit para sa vaginal absorption.

Pagpapasuso

ALFUSIN DAng mga tablet ay hindi ipinahiwatig para sa paggamit sa mga nanay na nagpapasuso. 

Hindi alam kung ang dutasteride ay excreted sa gatas ng tao.

Paggamit ng Pediatric

ALFUSIN DAng mga tablet ay hindi ipinahiwatig para sa paggamit sa populasyon ng bata.

Ang ecacy ng alfuzosin hydrochloride ay hindi ipinakita sa isang randomized, double-blind, 

placebo-controlled, ecacy at safety trial na isinagawa sa 172 mga pasyente na may edad 2 

hanggang 16 na taon na may mataas na detrusor leak point pressure (LPP). ≥40 cm H2O) ng 

neurologic na pinagmulan na ginagamot ng alfuzosin hydrochloride gamit ang mga pediatric 

formulation. Kasama sa pagsubok ang isang 12-linggong yugto ng ecacy na sinusundan ng 40-

linggong panahon ng pagpapalawig ng kaligtasan. Walang makabuluhang pagkakaiba sa 

istatistika sa proporsyon ng mga pasyenteng nakakamit ng detrusor leak point pressure na <40 cm 

H20 ang naobserbahan sa pagitan ng mga grupong alfuzosin at placebo.

Sa panahon ng pagsubok na kinokontrol ng placebo, ang mga masamang reaksyon ay iniulat sa

#8805;2% ng mga pasyenteng ginagamot ng alfuzosin at sa mas mataas na insidente 

kaysa sa placebo group ay: pyrexia, sakit ng ulo, impeksyon sa respiratory tract, ubo, 

epistaxis at pagtatae. Ang mga masamang reaksyon ay iniulat para sa kabuuan
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Ang 12-buwan na panahon ng pagsubok, na kasama ang extension ng open-label, ay 

magkapareho sa uri at dalas sa mga reaksyong naobserbahan sa panahon ng 12-linggo. Ang 

Alfuzosin hydrochloride ay hindi pinag-aralan sa mga pasyenteng wala pang 2 taong gulang. 

Ang kaligtasan at pagiging epektibo ng dutasteride sa populasyon ng bata ay hindi pa 

naitatag.

Paggamit ng Geriatric

Sa kabuuang bilang ng mga paksa sa mga klinikal na pag-aaral ng alfuzosin hydrochloride, 48% ay 

65 taong gulang pataas, samantalang 11% ay 75 taong gulang pataas. Walang pangkalahatang 

mga pagkakaiba sa kaligtasan o pagiging epektibo ang naobserbahan sa pagitan ng mga paksang 

ito at mas batang mga paksa, ngunit ang mas mataas na sensitivity ng ilang mga mas 

matatandang indibidwal ay hindi maaaring maalis.

Sa 2,167 lalaking paksa na ginagamot ng dutasteride sa tatlong klinikal na pagsubok, 60% ay may edad na 

65 taong gulang at mas matanda at 15% ay may edad na 75 taong gulang at mas matanda. Walang 

pangkalahatang pagkakaiba sa kaligtasan o ecacy ang naobserbahan sa pagitan ng mga paksang ito at 

mas batang mga paksa. Ang iba pang naiulat na klinikal na karanasan ay hindi natukoy ang mga 

pagkakaiba sa mga tugon sa pagitan ng mga matatanda at mas bata na mga pasyente, ngunit ang mas 

mataas na sensitivity ng ilang mga matatandang indibidwal ay hindi maaaring maalis.

Hindi kanais-nais na mga Epekto

Alfuzosin Hydrochloride

Karanasan sa Mga Klinikal na Pagsubok

Dahil ang mga klinikal na pagsubok ay isinasagawa sa ilalim ng malawak na iba't ibang mga kondisyon, ang mga 

masamang rate ng reaksyon na naobserbahan sa mga klinikal na pagsubok ng isang gamot ay hindi maaaring 

direktang ikumpara sa mga rate sa mga klinikal na pagsubok ng isa pang gamot at maaaring hindi mag-reect sa 

mga rate na naobserbahan sa klinikal na kasanayan.

Ang insidente ng paggamot-emergent adverse na mga kaganapan ay natiyak mula sa tatlong 

placebo-controlled na klinikal na pagsubok na kinasasangkutan ng 1,608 lalaki kung saan ang 

araw-araw na dosis ng 10 at 15 mg alfuzosin hydrochloride ay nasuri. Sa 3 pagsubok na ito, 473 

lalaki ang tumanggap ng alfuzosin Hydrochloride 10 mg na extended-release na tablet. Sa mga 

pagsubok na ito, 4% ng mga pasyente na kumukuha ng alfuzosin Hydrochloride 10 mg na 

extended-release na mga tablet ay umatras mula sa pagsubok dahil sa mga masamang reaksyon, 

kumpara sa 3% sa pangkat ng placebo.

Ang talahanayan 2 ay nagbubuod ng mga masamang reaksyon na naganap sa≥2% ng mga pasyente na 

tumatanggap ng alfuzosin, at sa isang mas mataas na saklaw kaysa sa pangkat ng placebo. Sa 

pangkalahatan, ang mga masamang reaksyon na nakikita sa pangmatagalang paggamit ay magkapareho 

sa uri at dalas sa mga kaganapang inilarawan sa ibaba para sa 3 buwang pagsubok.

Talahanayan 2: Mga Salungat na Reaksyon na Nagaganap sa≥2% ng Alfuzosin Hydrochloride na Ginagamot

Mga Pasyente at Mas Madalas kaysa sa Placebo sa 3-Buwan, Kinokontrol ng Placebo

Mga Klinikal na Pagsubok
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Masamang Reaksyon Placebo
(n=678)

Alfuzosin
Hydrochloride
(n=473)

Pagkahilo 19
(2.8%)

27 (5.7%)

Impeksyon sa itaas na 

respiratory tract

4 (0.6%) 14 (3.0%)

Sakit ng ulo 12
(1.8%)

14 (3.0%)

Pagkapagod 12
(1.8%)

13 (2.7%)

Ang iba pang mga salungat na reaksyon, na iniulat ng pagitan ng 1% at 2% ng mga pasyente na 

tumatanggap ng alfuzosin hydrochloride at nangyayari nang mas madalas kaysa sa placebo ay 

nakalista ayon sa alpabeto ayon sa sistema ng katawan at sa pamamagitan ng pagbaba ng dalas sa 

loob ng sistema ng katawan:

Katawan sa kabuuan:sakit

Gastrointestinal system:pananakit ng tiyan, dyspepsia, paninigas ng dumi, pagduduwal 

Reproductive system:kawalan ng lakas

Sistema ng paghinga:brongkitis, sinusitis, pharyngitis

Mga Palatandaan at Sintomas ng Orthostasis sa Clinical Studies:Ang mga salungat na 

kaganapan na may kaugnayan sa orthostasis na naganap sa double-blind Phase 3 na 

pagsubok na may alfuzosin hydrochloride 10 mg ay ibinubuod sa talahanayan 3. Humigit-

kumulang 20-30% ng mga pasyente sa mga pag-aaral na ito ay umiinom ng gamot na 

antihypertensive.

Talahanayan 3: Bilang (%) ng mga Pasyenteng may mga Sintomas na Posibleng Kaugnay ng Orthostasis

sa 3-Buwan, Mga Klinikal na Pagsubok na Kinokontrol ng Placebo

Mga sintomas Placebo
(n=678)

Alfuzosin
Hydrochloride
(n=473)

Pagkahilo 19
(2.8%)

27 (5.7%)

Hypotension o postural 
hypotension

0 2 (0.4%)

Syncope 0 1 (0.2%)

Ang pagsusuri para sa mga pagbabago sa presyon ng dugo o orthostatic hypotension ay 

isinagawa sa tatlong kinokontrol na pag-aaral. Nabawasan ang systolic na presyon ng dugo (

≤90 mmHg, na may pagbaba≥20 mmHg mula sa baseline) ay naobserbahan sa wala sa 674 

na mga pasyente ng placebo at sa 1 (0.2%) ng 469 na mga pasyente ng alfuzosin 

hydrochloride. Nabawasan ang diastolic na presyon ng dugo (≤50 mmHg,
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na may pagbaba≥15 mmHg mula sa baseline) ay naobserbahan sa 3 (0.4%) ng mga 

pasyente ng placebo at sa 4 (0.9%) ng mga pasyente ng alfuzosin hydrochloride. Isang 

positibong orthostatic test (pagbaba ng systolic blood pressure ng≥20 mmHg sa 

pagtayo mula sa nakahiga na posisyon) ay nakita sa 52 (7.7%) ng mga pasyente ng 

placebo at sa 31 (6.6%) ng mga pasyente ng alfuzosin hydrochloride.

Dutasteride

Karanasan sa Mga Klinikal na Pagsubok

Dahil ang mga klinikal na pagsubok ay isinasagawa sa ilalim ng malawak na iba't ibang mga kondisyon, ang mga 

adverse reaction rate na naobserbahan sa mga klinikal na pagsubok ng isang gamot ay hindi maaaring direktang 

ikumpara sa mga rate sa klinikal na pagsubok ng isa pang gamot at maaaring hindi tumugma sa mga rate na 

naobserbahan sa pagsasanay.

Ang pinakakaraniwang masamang reaksyon na iniulat sa mga subject na tumatanggap ng 

dutasteride ay kawalan ng lakas, pagbaba ng libido, mga sakit sa suso (kabilang ang paglaki 

at paglambot ng dibdib), at mga karamdaman sa bulalas.

Ang pag-withdraw ng pag-aaral dahil sa mga salungat na reaksyon ay naganap sa 4% ng mga paksa na 

tumatanggap ng dutasteride, at 3% ng mga paksa na tumatanggap ng placebo sa mga pagsubok na 

kinokontrol ng placebo na may dutasteride. Ang pinakakaraniwang masamang reaksyon na humahantong 

sa pag-withdraw ng pag-aaral ay kawalan ng lakas (1%).

Monotherapy

Higit sa 4,300 lalaki na mga paksa na may BPH ay random na itinalaga upang makatanggap 

ng placebo o 0.5 mg araw-araw na dosis ng dutasteride sa tatlong magkaparehong 2-taon, 

placebo-controlled, double-blind, Phase 3 na mga pagsubok sa paggamot, ang bawat isa ay 

sinusundan ng isang 2-taon, open-label extension. Sa panahon ng double-blind na 

paggamot, 2,167 lalaki ang nalantad sa dutasteride, kabilang ang 1,772 na nalantad sa loob 

ng 1 taon at 1,510 na nalantad sa loob ng 2 taon. Kapag isinama ang mga extension ng 

open-label, 1,009 na lalaki ang nalantad sa dutasteride sa loob ng 3 taon at 812 ang nalantad 

sa loob ng 4 na taon. Ang populasyon ay may edad na 47 hanggang 94 taon (mean na edad: 

66 taon) at higit sa 90% ay Caucasian. Ang talahanayan 4 ay nagbubuod ng mga klinikal na 

masamang reaksyon na iniulat sa hindi bababa sa 1% ng mga paksa na tumatanggap ng 

dutasteride at sa isang mas mataas na saklaw kaysa sa mga paksa na tumatanggap ng 

placebo.

Talahanayan 4: Mga Salungat na Reaksyon na Iniulat sa #8805;1% ng Mga Paksa sa Paglipas ng 24 na Buwan

Panahon at Mas Madalas sa Pangkat na Tumatanggap ng Dutasteride kaysa sa Placebo

Pangkat (Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Studies Pooled) ayon sa Oras ng

Pagsisimula

Masamang Reaksyon Oras ng Pagsisimula ng Masamang Reaksyon

mga buwan

0-6
mga buwan

7-12
mga buwan

13-18
mga buwan

19-24

Dutasteride (n)
Placebo (n)

(n=2,167)
(n=2,158)

(n=1,901)
(n=1,922)

(n=1,725)
(n=1,714)

(n=1,605)
(n=1,555)
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kawalan ng lakas

Dutasteride
Placebo

4.7%
1.7%

1.4%
1.5%

1.0%
0.5%

0.8%
0.9%

Nabawasan ang libido

Dutasteride
Placebo

3.0%
1.4%

0.7%
0.6%

0.3%
0.2%

0.3%
0.1%

bulalas 1.4%
0.5%

0.5%
0.3%

0.5%
0.1%

0.1%
0.0%a

mga karamdaman

Dutasteride
Placebo

Mga sakit sa dibdibb

Dutasteride
Placebo

0.5%
0.2%

0.8%
0.3%

1.1%
0.3%

0.6%
0.1%

Ang mga sekswal na masamang reaksyon na ito ay nauugnay sa paggamot sa dutasteride 

(kabilang ang monotherapy at kumbinasyon ng tamsulosin). Ang mga salungat na reaksyon 

na ito ay maaaring magpatuloy pagkatapos ng paghinto ng paggamot. Ang papel ng 

dutasteride sa pagtitiyaga na ito ay hindi alam.

b Kasama ang lambot ng dibdib at paglaki ng dibdib.

Pangmatagalang Paggamot (Hanggang 4 na Taon)

High-grade Prostate Cancer:Ang REDUCE trial ay isang randomized, doubleblind, placebo-

controlled na pagsubok na nagpatala ng 8,231 lalaki na may edad 50 hanggang 75 taon na 

may serum PSA na 2.5 ng/mL hanggang 10 ng/mL at isang negatibong prostate biopsy sa 

loob ng nakaraang 6 na buwan. Ang mga paksa ay randomized upang makatanggap ng 

placebo (N=4,126) o 0.5 mg araw-araw na dosis ng dutasteride (N=4,105) hanggang 4 na 

taon. Ang ibig sabihin ng edad ay 63 taon at 91% ay Caucasian. Ang mga paksa ay 

sumailalim sa protocol-mandated scheduled prostate biopsy sa 2 at 4 na taon ng paggamot 

o nagkaroon ng 'for-cause biopsy' sa hindi naka-iskedyul na mga oras kung klinikal na 

ipinahiwatig. Mayroong mas mataas na saklaw ng Gleason score 8-10 prostate cancer sa 

pagtanggap ng dutasteride (1.0%) kumpara sa mga lalaking nasa placebo (0.5%). Sa isang 7-

taong klinikal na pagsubok na kinokontrol ng placebo na may isa pang 5 alphareductase 

inhibitor (nasteride 5 mg), katulad na mga resulta para sa Gleason score 8-10 prostate 

cancer ay naobserbahan (nasteride 1.8% versus placebo 1.1%). Walang klinikal na benepisyo 

ang ipinakita sa mga pasyenteng may kanser sa prostate na ginagamot sa dutasteride.

Reproductive at Breast Disorders
Sa tatlong pinakamahalagang pagsubok sa BPH na kinokontrol ng placebo na may 

dutasteride, bawat isa sa 4 na taon sa tagal, walang katibayan ng tumaas na mga salungat 

na reaksyon sa pakikipagtalik (impotence, pagbaba ng libido, at ejaculation disorder) o mga 

sakit sa suso na may tumaas na tagal ng paggamot. Sa tatlong pagsubok na ito, mayroong 

isang kaso ng kanser sa suso sa pangkat ng dutasteride at isang kaso sa pangkat ng 

placebo. Walang mga kaso ng kanser sa suso ang naiulat sa alinmang pangkat ng paggamot 

sa 4-taong pagsubok na CombAT o sa 4 na taong pagsubok na REDUCE. Ang kaugnayan sa 

pagitan ng pangmatagalang paggamit ng dutasteride at male breast neoplasia ay 

kasalukuyang hindi alam.
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Kumbinasyon sa Alpha-Blocker Therapy
Mahigit sa 4,800 lalaking subject na may BPH ang random na itinalagang tumanggap ng 0.5-mg 

dutasteride, 0.4-mg tamsulosin, o combination therapy (0.5-mg dutasteride plus 0.4-mg 

tamsulosin) na pinangangasiwaan isang beses araw-araw sa isang 4 na taong double-blind na 

pagsubok. Sa pangkalahatan, 1,623 na mga paksa ang nakatanggap ng monotherapy na may 

dutasteride; 1,611 na paksa ang nakatanggap ng monotherapy na may tamsulosin; at 1,610 na 

paksa ang nakatanggap ng kumbinasyong therapy. Ang populasyon ay may edad na 49 hanggang 

88 taon (mean na edad: 66 taon) at 88% ay Caucasian.

Ang pinakakaraniwang masamang reaksyon na iniulat sa mga paksang tumatanggap 

ng kumbinasyon na therapy (dutasteride plus tamsulosin) ay kawalan ng lakas, 

pagbaba ng libido, mga sakit sa suso (kabilang ang paglaki at paglambot ng dibdib), 

mga sakit sa bulalas, at pagkahilo. Ang mga karamdaman sa bulalas ay naganap nang 

higit sa mga paksang tumatanggap ng kumbinasyon na therapy (11%) kumpara sa 

mga tumatanggap ng dutasteride (2%) o tamsulosin (4%) bilang monotherapy.

Ang pag-withdraw ng pagsubok dahil sa masamang reaksyon ay naganap sa 6% ng mga paksang 

tumatanggap ng kumbinasyon ng therapy (dutasteride plus tamsulosin) at 4% ng mga paksa na 

tumatanggap ng dutasteride o tamsulosin bilang monotherapy. Ang pinaka-karaniwang masamang 

reaksyon sa lahat ng mga armas ng paggamot na humahantong sa pag-withdraw ng pagsubok ay ang 

erectile dysfunction (1% hanggang 1.5%).

Pagkabigo sa puso:Sa isang pagsubok na may kumbinasyon na therapy na may dutasteride at alpha-

blocker, pagkatapos ng 4 na taon ng paggamot, ang saklaw ng composite term para puso

Ang kabiguan sa kumbinasyon ng grupo ng therapy (12/1,610; 0.7%) ay mas mataas kaysa sa alinman

monotherapy group: dutasteride, 2/1,623 (0.1%) at tamsulosin, 9/1,611 (0.6%).

Ang composite cardiac failure ay napagmasdan din sa isang hiwalay na 4 na taong kontrolado ng placebo

pagsubok na sinusuri ang dutasteride sa mga lalaking nasa panganib para sa pag-unlad ng kanser sa prostate. Ang

Ang insidente ng cardiac failure sa mga subject na kumukuha ng dutasteride ay 0.6% (26/4,105)

kumpara sa 0.4% (15/4,126) sa mga paksa sa placebo. Karamihan sa mga paksa na may

cardiac failure sa parehong mga pagsubok ay may mga kasamang nauugnay sa mas mataas na panganib ng

pagkabigo sa puso. Samakatuwid, ang klinikal na kahalagahan ng mga hindi balanseng numero sa

cardiac failure ay hindi alam. Walang sanhi na relasyon sa pagitan ng dutasteride nang nag-iisa o sa loob

Ang kumbinasyon sa tamsulosin at cardiac failure ay naitatag. Walang imbalance

ay na-obserbahan sa saklaw ng pangkalahatang cardiovascular salungat na mga kaganapan sa alinman sa pagsubok.

Karanasan sa Postmarketing

Alfuzosin Hydrochloride
Ang mga sumusunod na masamang reaksyon ay natukoy sa panahon ng paggamit pagkatapos ng 

pag-apruba ng alfuzosin hydrochloride. Dahil ang mga reaksyong ito ay boluntaryong iniulat mula 

sa isang populasyon na hindi tiyak ang laki, hindi laging posible na mapagkakatiwalaang tantiyahin 

ang dalas ng mga ito o magtatag ng sanhi ng kaugnayan sa pagkakalantad sa droga.

Mga pangkalahatang karamdaman:Oedema.

Mga karamdaman sa puso:Tachycardia, sakit sa dibdib, angina pectoris sa mga pasyente na 

may pre-umiiral na coronary artery disease, atrial brillation.

Gastrointestinal disorder:Pagtatae.
Mga karamdaman sa hepatobiliary:Hepatocellular at cholestatic na pinsala sa atay (kabilang 

ang mga kaso ng jaundice na humahantong sa paghinto ng gamot).

Mga karamdaman sa sistema ng paghinga:Rhinitis.
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Mga karamdaman sa reproductive system:Priapismo.

Mga sakit sa balat at subcutaneous tissue:Pantal, pruritus, urticaria, 
angioedema.
Mga karamdaman sa vascular:Namumula.

Mga karamdaman sa dugo at lymphatic system:thrombocytopenia

Dutasteride

Ang mga sumusunod na masamang reaksyon ay natukoy sa panahon ng paggamit 

pagkatapos ng pag-apruba ng dutasteride. Dahil ang mga reaksyong ito ay boluntaryong 

iniulat mula sa isang populasyon na hindi tiyak ang laki, hindi laging posible na 

mapagkakatiwalaang tantiyahin ang dalas ng mga ito o magtatag ng sanhi ng kaugnayan sa 

pagkakalantad sa droga. Ang mga reaksyong ito ay pinili para sa pagsasama dahil sa isang 

kumbinasyon ng kanilang kabigatan, dalas ng pag-uulat o potensyal na sanhi ng koneksyon 

sa dutasteride.

Mga karamdaman sa immune system:Mga reaksyon ng hypersensitivity, kabilang ang pantal, pruritus,

urticaria, localized edema, malubhang reaksyon sa balat, at angioedema.

Neoplasms:Kanser sa suso ng lalaki.

Mga Karamdaman sa Saykayatriko:Malungkot na pakiramdam.

Reproductive System at Breast Disorders:Pananakit ng testicular at pamamaga ng testicular.

Overdosage

Overdosage na mayALFUSIN DAng mga tablet ay maaaring humantong sa hypotension dahil 

sa sangkap na alfuzosin hydrochloride. Sa kaso ng hypotension, ang suporta ng 

cardiovascular system ay ang unang kahalagahan. Ang pagpapanumbalik ng presyon ng 

dugo at normalisasyon ng tibok ng puso ay maaaring magawa sa pamamagitan ng 

pagpapanatili sa pasyente sa posisyong nakahiga. Kung hindi sapat ang panukalang ito, 

dapat isaalang-alang ang pangangasiwa ng mga intravenous uid. Kung kinakailangan, dapat 

gamitin ang mga vasopressor at dapat na subaybayan at suportahan ang paggana ng bato 

kung kinakailangan. Ang Alfuzosin hydrochloride ay 82-90% na nakagapos sa protina; 

samakatuwid, ang dialysis ay maaaring hindi kapaki-pakinabang.

Sa mga boluntaryong pag-aaral, ang mga solong dosis ng dutasteride hanggang 40 mg (80 beses 

ang therapeutic dose) sa loob ng 7 araw ay ibinibigay nang walang makabuluhang mga alalahanin 

sa kaligtasan. Sa isang klinikal na pag-aaral, ang pang-araw-araw na dosis ng 5 mg (10 beses ang 

therapeutic dosis) ay ibinibigay sa 60 na paksa sa loob ng 6 na buwan na walang karagdagang 

masamang epekto sa mga nakikita sa mga therapeutic na dosis na 0.5 mg.

Walang partikular na antidote para sa dutasteride. Samakatuwid, sa mga kaso ng 

pinaghihinalaang labis na dosis, ang sintomas at suportang paggamot ay dapat ibigay 

kung naaangkop, na isinasaalang-alang ang mahabang kalahating buhay ng 

dutasteride.

Mga Tagubilin sa Pag-iimbak at Paghawak

Mag-imbak sa isang malamig at tuyo na lugar, protektado mula sa liwanag.

Impormasyon sa Pag-iimpake

https://www.ciplamed.com/content/alfusin-d-tablets 21/22



4/19/22, 10:00 AM ALFUSIN D Tablets | CiplaMed

ALFUSIN D

Strip ng 10 tablets

Huling na-update: Disyembre 2013 
Huling nasuri: Disyembre 2013

Bagong Nilalaman

(/new_content) Mga Demo

Eksperto

Mga view

(/dalubhasa-

pananaw-

listahan)

Mga Alituntunin

(/mga patnubay-

listahan)

Mga Tool sa Klinikal

(/klinikal-

listahan ng mga tool)

Device Mga Kapaki-pakinabang na Link

(/usefullinks-

listahan)

Kalendaryo

(/pangyayari-

pahina ng listahan)

Pinaka sikat

(/karamihan-

sikat)

Kumonekta sa Amin
(/aparato-

demo)

Index ng Produkto

(/produkto-

index-listing)

PG Quiz (/pg-

quiz-listing)

Mga journal

(/journal-list)

Mag-subscribe sa Ciplamed
Newsletter

ilagay ang iyong email id Mag-subscribe

hindi ako robot
reCAPTCHA

Pagkapribado-Mga tuntunin

WWW.CIPLA.COM (http://www.cipla.com/) |

WWW.BREATHEFREE.COM

(http://www.breathefree.com/)

CONTACT US (/contactus-nonregistered) |

TUNGKOL SA AMIN (/tungkol sa amin) | SITEMAP (/sitemap) |

PATAKARAN SA PRIVACY (/patakaran sa privacy) |

DISCLAIMER (/disclaimer)

Kunin ang app

© Copyright 2022 -- Nakalaan ang lahat ng karapatan

https://www.ciplamed.com/content/alfusin-d-tablets 22/22

https://www.ciplamed.com/new_content
https://www.ciplamed.com/expert-viewpoint-listing
https://www.ciplamed.com/guidelines-listing
https://www.ciplamed.com/clinical-tools-list
https://www.ciplamed.com/device-demo
https://www.ciplamed.com/product-index-listing
https://www.ciplamed.com/pg-quiz-listing
https://www.ciplamed.com/journal-list
https://www.ciplamed.com/usefullinks-list
https://www.ciplamed.com/event-listing-page
https://www.ciplamed.com/most-populars
https://www.ciplamed.com/contactus-nonregistered
https://www.ciplamed.com/about-us
https://www.ciplamed.com/sitemap
https://www.ciplamed.com/privacy-policy
https://www.ciplamed.com/disclaimer
http://www.cipla.com/
http://www.breathefree.com/
https://itunes.apple.com/in/app/ciplamed/id1155517294
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ciplamed
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/en/policies/terms/

