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  PROPECIA® (Finasteride) 1 mg Tabletsהנדון: 

  טבליות ®פרופסיה
  

Dosage Form: Tablets  
 
Indications: 
PROPECIA is indicated for the treatment of male pattern hair loss (androgenetic alopecia) 
to increase hair growth and prevent further hair loss.  

  
  .®PROPECIA תכשירשל הנים לרופא ולצרכן עלועדכון המבקשת ליידע על ישראל  MSDחברת 

  
 :בעלון לרופאמהותיים עדכונים 

  
WARNINGS AND PRECAUTIONS (addition): 
 
Increased risk of high-grade prostate cancer with 5α-reductase inhibitors (section 5.3 ): 
Men aged 55 and over with a normal digital rectal examination and PSA ≤3.0 ng/mL at 
baseline taking finasteride 5 mg/day (5 times the dose of PROPECIA) 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 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 
open extension for AVODART (dutasteride) in the treatment of benign prostatic hyperplasia, 
in addition to the information about controlled clinical trials and long-term open extension for 
PROSCAR® (finasteride 5 mg): 

The PCPT trial was a 7-year randomized, double-blind, placebo-controlled trial that 
enrolled 18,882 healthy men ≥55 years of age with a normal digital rectal examination and a 
PSA ≤3.0 ng/mL. Men received either PROSCAR (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%). In a 4-year placebo-controlled clinical trial 
with another 5α-reductase inhibitor [AVODART (dutasteride)], similar results for Gleason 
score 8-10 prostate cancer were observed (1% dutasteride vs 0.5% placebo). The clinical 
significance of these findings with respect to use of PROPECIA by men is unknown. 

No clinical benefit has been demonstrated in patients with prostate cancer treated with 
PROSCAR. PROSCAR is not approved to reduce the risk of developing prostate cancer. 
 
 
6.2 Postmarketing Experience 
Psychiatric disorders: decreased libido that continued after discontinuation of treatment 



  
  

  :צרכןבעלון למהותיים עדכונים 
  :ת מסומנות בקו תחתון)ותוספ(תופעות לוואי 

ירידה בחשק בשימוש כללי תופעות הלוואי הבאות דווחו לעתים רחוקות: רגישות והגדלת החזה; דכאון;  
תופעות אלרגיות, כולל פריחה, גרד, סרפדת (תגובה  ,המיני  שנמשכה גם לאחר הפסקת השימוש בתרופה

בעור) והתנפחות השפתיים והפנים; בעיות בפליטת זרע; כאב באשכים; קושי בהגעה לזקפה שנמשך  אלרגית
גם לאחר הפסקת השימוש בתרופה; אי פריון הגבר ו/או איכות זרע דלה. שיפור באיכות הזרע דווח לאחר 

מיידית על כל הפסקת השימוש בתרופה; במקרים נדירים דווח על סרטן שד בגברים. עליך לדווח לרופא שלך 
שינוי בחזה שלך כגון גושים, כאב או הפרשה מהפטמות. ספר לרופא שלך מיד על תופעות אלה או על כל 

 תופעות לוואי אחרות בלתי רגילות.
   

 :(תוספות) פרופסיהמה עליך לדעת כשאתה נוטל 
סרטן בלוטת  לבדיקת Specific Antigen-PSA (Prostate(יכול להשפיע על בדיקת דם הנקראת  פרופסיה

   .פרופסיה, עליך לדווח לרופא/ים שלך שאתה נוטל PSAהערמונית. במידה והינך עובר בדיקת 
צריכים לעבור הערכה על ידי הרופא/ים שלך.  PSA, שינויים ברמות PSAגורם לירידה ברמות  פרופסיהמאחר ו

על נוכחות סרטן הערמונית , כל עלייה מהנקודה הנמוכה ביותר שלהם עלולה להצביע PSAבמעקב של רמות 
 .פרופסיהוצריכה לעבור הערכה גם אם תוצאות הבדיקה עדיין בתחום הנורמלי עבור גברים שאינם נוטלים 

לפי ההוראות שנרשמו לך, מכיוון שזה עלול  פרופסיהכמו כן, עליך לעדכן את הרופא שלך אם אינך נוטל 
  א שלך.. למידע נוסף, פנה לרופPSAלהשפיע על תוצאות בדיקת 

מזה של  5יתכן סיכון מוגבר לסרטן הערמונית בדרגה חמורה יותר בגברים שנוטלים פינסטריד במינון גבוה פי 
  פרופסיה.

  
 

  מהותיים.שאינם  ,נוספים עדכוניםהיו  לצרכן ןבעלוו ,בעלון לרופא היו שינויי פורמט
  

  למידע מלא יש לעיין בעלון לרופא המאושר על ידי משרד הבריאות.
במאגר  םהבריאות לצורך פרסומ- למשרד ונשלח נים המעודכנים כפי שאושרו ע"י משרד הבריאותוהעל

  התרופות שבאתר האינטרנט של משרד הבריאות.
  .09-9533333בטלפון  MSDעל ידי פנייה לחברת  יםמודפס םניתן לקבל

  
PROPECIA® .מופץ ע"י חברת נובולוג בע"מ  

  
  בברכה,   

 דורית מאורי                                                           
 רוקחת ממונה 

MSD ישראל  
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