
 Léčba středně těžkých až těžkých příznaků BHP1

 Snížení rizika ARM a chirurgického výkonu u pacientů se středně těžkými až těžkými příznaky BHP1
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Určeno pro odbornou veřejnost.

Reference: 1. SPC přípravku Dutrozen, datum revize textu 31.3.2020. 
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Zkrácená informace o přípravku: Dutrozen 0,5 mg/0,4 mg tvrdé tobolky. Léčivá látka: Jedna tvrdá tobolka obsahuje dutasteridum 0,5 mg a tamsulosini hydrochloridum 0,4 mg. Indikace: Léčba středně těžkých až těžkých 
příznaků benigní hyperplazie prostaty (BHP). Snížení rizika akutní retence moči (ARM) a chirurgického výkonu u pacientů se středně těžkými až těžkými příznaky BHP. Dávkování: Doporučená dávka je 1 tobolka (0,5 mg/0,4 mg) 
jednou denně. Perorální podání. Pacienti mají být poučeni, aby polykali tobolky celé, přibližně 30 minut po stejném jídle daného dne. Tobolky se nesmí žvýkat ani otevírat. Kontakt s obsahem tobolky s dutasteridem obsažené 
uvnitř tvrdé tobolky, může způsobit podráždění orofaryngeální sliznice. Kontraindikace: Ženy, děti a dospívající mladší 18 let; pacienti s hypersenzitivitou na dutasterid, další inhibitory 5-alfa-reduktázy, tamsulosin (včetně 
angiodému indukovaného tamsulosinem), sóju, arašídy (sójový lecithin) nebo na kteroukoli pomocnou látku; pacienti s anamnézou ortostatické hypotenze; pacienti s těžkou poruchou funkce jater. Zvláštní upozornění: Muži 
užívající dutasterid/tamsulosin proto mají být pravidelně vyšetřováni s ohledem na karcinom prostaty. Dutasterid/tamsulosin způsobuje pokles střední koncentrace PSA v séru po šesti měsících léčby přibližně o 50 %. Opatrnost 
u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin. V průběhu léčby tamsulosinem se může objevit snížení krevního tlaku a ortostatická hypotenze. Zahájení léčby u pacientů plánovaných k operaci katarakty se nedoporučuje, protože 
byl u některých pacientů současně nebo v minulosti léčených tamsulosinem pozorován syndrom intraoperační plovoucí duhovky (IFIS, varianta syndromu malé zornice). Tamsulosin se nedoporučuje u pacientů užívajících 
silné inhibitory CYP3A4 a má být užíván s opatrností u pacientů, kteří užívají středně silné inhibitory CYP3A4, silné nebo středně silné inhibitory CYP2D6, kombinaci inhibitorů CYP3A4 a CYP2D6, nebo u pacientů známých jako 
pomalí metabolizátoři CYP2D6. U pacientů s lehkou až středně těžkou poruchou funkce jater je nutná opatrnost. Dutasterid se vstřebává kůží, proto se ženy, děti a dospívající musí vyhnout kontaktu s prosakujícími tobolkami. 
Přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tobolce; propylenglykol; může obsahovat sójový lecithin. Jestliže je pacient alergický na arašídy nebo sóju, nemá tento léčivý přípravek užívat. Interakce: Souběžné 
podání s verapamilem nebo diltiazemem může zvýšit koncentrace dutasteridu v séru. Dlouhodobé souběžné podávání dutasteridu s léčivy, která jsou silnými inhibitory izoenzymu CYP3A4 (např. ritonavir, indinavir, nefazodon, 
itrakonazol, perorálně podávaný ketokonazol), může zvýšit sérové koncentrace dutasteridu. Společné podávání tamsulosinu s léky, které mohou snižovat krevní tlak, včetně anestetik, inhibitorů PDE5 a dalších antagonistů alfa-
1-adrenoceptoru, může vést ke znásobení hypotenzních účinků. Dutasterid-tamsulosin nemá být užíván v kombinaci s dalšími antagonisty alfa1-adrenoceptoru. Při podávání dutasteridu-tamsulosinu v kombinaci s cimetidinem 
a warfarinem je nutná opatrnost. Fertilita, těhotenství a kojení: Doporučuje se, je-li nebo může-li být pacientova partnerka těhotná, aby pacient zabránil kontaktu své partnerky se svým spermatem tím, že bude používat 
kondom. Není známo, zda se dutasterid nebo tamsulosin vylučují do lidského mateřského mléka. Dutasterid ovlivňuje vlastnosti spermatu u zdravých mužů (snížení počtu spermií, objemu spermatu a pohyblivosti spermií). 
Možnost snížení mužské fertility nelze vyloučit. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje: Pacienti mají být informováni o možnosti výskytu příznaků souvisejících s ortostatickou hypotenzí, jako je závrať. Nežádoucí 
účinky: Časté: Závrať, Impotence, Ovlivnění (snížení) libida, Poruchy ejakulace, Poruchy prsu (včetně citlivosti a jejich zvětšení). Uchovávání: Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Velikost balení: 90 tvrdých tobolek. Držitel roz-
hodnutí o registraci: Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika. Registrační číslo: 87/145/18-C. Datum revize textu: 31.3.2020. Výdej je vázán na lékařský předpis. Přípravek je plně hrazen z prostředků 
veřejného zdravotního pojištění. Před použitím přípravku se seznamte s úplnou informací o přípravku, které obdržíte na adrese: Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika.


