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  PRO-CURE® (Finasteride) 5 mg Tabletsהנדון: 
  מ"ג טבליות 5 ®רו קיורפ

  
Dosage Form: Tablets  
 
Indications: 
For the treatment and control of benign prostatic hyperplasia (BPH) and for the prevention of 
urologic events to: reduce the risk of acute urinary retention. 
Reduce the risk of surgery including transurethral resection of the prostate (TURP) and 
prostatectomy. 
Pro-Cure causes regression of the enlarged prosate, improves urinary flow and improves the 
symptoms associated with BPH. Patients with an enlarged prostate are the appropriate candidates 
for therapy with Pro-Cure.  

  
  .®PRO-CURE תכשירשל הנים לרופא ולצרכן עלועדכון המבקשת ליידע על ישראל  MSDחברת 

  
 עדכונים מהותיים בעלון לרופא:

  
WARNINGS AND PRECAUTIONS (addition): 
Increased Risk of High-Grade Prostate Cancer (section 5.2) 
Men aged 55 and over with a normal digital rectal examination and PSA ≤3.0 ng/mL at baseline 
taking finasteride 5 mg/day in the 7-year Prostate Cancer Prevention Trial (PCPT) had an 
increased risk of Gleason score 8-10 prostate cancer (finasteride 1.8% vs placebo 1.1%). [See 
Indications and Usage (1.3) and Adverse Reactions (6.1).] Similar results were observed in a 4-
year placebo-controlled clinical trial with another 5α-reductase inhibitor (dutasteride, AVODART) 
(1% dutasteride vs 0.5% placebo). 5α-reductase inhibitors may increase the risk of development of 
high-grade prostate cancer. Whether the effect of 5α-reductase inhibitors to reduce prostate 
volume, or study-related factors, impacted the results of these studies has not been established.  

 
 
ADVERSE REACTIONS (addition is underlined): 
 
6.1  Clinical trials – information was added about controlled clinical trials and long-term data for 
AVODART (dutasteride) in the treatment of benign prostatic hyperplasia, in addition to the 
information about controlled clinical trials and long-term data for PROSCAR® (finasteride 5 mg): 
The PCPT trial was a 7-year randomized, double-blind, placebo-controlled trial that enrolled 18,882 
men ≥55 years of age with a normal digital rectal examination and a PSA ≤3.0 ng/mL. Men 
received either PRO-CURE (finasteride 5 mg) or placebo daily. Patients were evaluated annually 
with PSA and digital rectal exams. Biopsies were performed for elevated PSA, an abnormal digital 
rectal exam, or the end of study. The incidence of Gleason score 8-10 prostate cancer was higher 
in men treated with finasteride (1.8%) than in those treated with placebo (1.1%) [see Indications 
and Usage (1.3) and Warnings and Precautions (5.2)]. In a 4-year placebo-controlled clinical trial 
with another 5α-reductase inhibitor (dutasteride, AVODART), similar results for Gleason score 8-10 
prostate cancer were observed (1% dutasteride vs 0.5% placebo). 
No clinical benefit has been demonstrated in patients with prostate cancer treated with 
PROSCAR®. 

 
 
6.2 Postmarketing Experience 
decreased libido that continued after discontinuation of treatment 



 
  :צרכןבעלון למהותיים עדכונים 

 :ת מסומנות בקו תחתון)ותוספ(תופעות לוואי 
כגון פריחה, גרד, סרפדת (תגובה אלרגית בעור) והתנפחות של השפתיים  חלק מהגברים דיווחו על תופעות אלרגיות

והפנים; כאב באשכים; קושי בהגעה לזיקפה שנמשך גם לאחר הפסקת השימוש בתרופה; אי פריון הגבר ו/או איכות 
לאחר ירידה בחשק המיני  שנמשכה גם  זרע דלה. שיפור באיכות הזרע דווח לאחר הפסקת השימוש בתרופה; דיכאון;

  ; במקרים נדירים דווח על סרטן שד בגברים. הפסקת השימוש בתרופה
בכל מקרה שבו הינך מרגיש/ה תופעות לוואי שלא צויינו בעלון זה, או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית, עליך להתייעץ 

  .עם הרופא מיד
  

  :(תוספות) קיור-פרומה עליך לדעת כשאתה נוטל 
A)Specific Antigen (PS-Prostate –  ייתכן כי הרופא שלך הורה על בדיקת דם בשםPSA  לבדיקת סרטן בלוטת

קיור. שינויים -, עליך לדווח לרופא/ים שלך שאתה נוטל פרוPSAקיור גורם לירידה ברמות -הערמונית. מאחר ופרו
וכה , כל עלייה מהנקודה הנמPSAצריכים לעבור הערכה על ידי הרופא/ים שלך. במעקב של רמות  PSAברמות 

ביותר שלהם עלולה להצביע על נוכחות סרטן הערמונית וצריכה לעבור הערכה, גם אם תוצאות הבדיקה עדיין בתחום 
קיור לפי ההוראות שנרשמו לך מכיוון שזה עלול -הנורמלי. כמו כן, עליך לעדכן את הרופא שלך אם אינך נוטל פרו

  לך.. למידע נוסף, פנה לרופא שPSAלהשפיע על תוצאות בדיקת 
  חמורה יותר של סרטן הערמונית. דרגהקיור עלול להגביר את הסיכוי ל-פרו

  
  

  מהותיים.שאינם  ,נוספים עדכוניםהיו  ן לצרכןבעלו, ובעלון לרופא היו שינויי פורמט
  

  למידע מלא יש לעיין בעלון לרופא המאושר על ידי משרד הבריאות.
  

הבריאות לצורך פרסומם במאגר התרופות -נשלחו למשרד העלונים המעודכנים כפי שאושרו ע"י משרד הבריאות
  שבאתר האינטרנט של משרד הבריאות.

  .09-9533333בטלפון  MSDניתן לקבלם מודפסים על ידי פנייה לחברת 
  

PRO-CURE® .מופץ ע"י חברת נובולוג בע"מ  
  

  בברכה, 
  דורית מאורי

                                                           
  רוקחת ממונה

MSD ישראל  
 

  
References: 
Israeli approved PC Jun 2012 
Israeli approved PPI Jun 2012  
 
 
 
UROL-1049048-0000 


