
PROSTANIL  
Tablets 

 
This medicine is for use by men only 
Prescription Only Medicine 
 
Composition: 
Each film coated tablet contains:  
Finasteride    5 mg 
 
Therapeutic Activity: 
5-alpha reductase inhibitor used in the treatment and control of benign prostatic hyperplasia (BPH) 
in patients with enlarged prostate. 
 
When should not this preparation be used: 
Prostanil is contraindicated in the following cases: 
- In patients with hypersensitivity to Finasteride. 
- In women. 
- In children. 
 
Precautions: 
- Prior to initiating therapy with Finasteride, appropriate evaluation should be performed to identify 

other conditions such as infections, prostate cancer, stricture disease, hypotonic bladder or other 
neurogenic disorders that might mimic BPH. 

- If you need to have a blood test called “PSA”. Tell your physician or nurse that you are taking 
Prostanil since finasteride may alter the results of the test. 

 
Warnings: 
- Women who are pregnant or may become pregnant should not handle crushed or  broken Prostanil        
    tablets or be exposed to the drug. 
- Prostanil tablets are for use by men only. 
- The product contains lactose, if you are sensitive to lactose or to any type of food or medicine 

inform your physician before commencing treatment with this medicine. 
- During sexual intercourse, you have to use condom or other barrier methods of contraception to 

avoid exposure of your wife to semen.  
 
Side Effects: 
In addition to the desired effects of Prostanil, some side effects may occur during the course of 
treatment such as: 
Impotence, reduced sex drive, reduced ejaculatory volume, tenderness and/or enlargement of the 
breast, ejaculation disorder, rash, testicular pain, increase hair growth. 
Stop taking Prostanil and contact your physician immediately if you develop any of the following 
symptoms: swelling of the lips, tongue or face, difficulty swallowing or urticaria and difficulty 
breathing. 
If any of the side effects gets serious or if you notice any side effects not listed in this leaflet, please 
refer to your physician. 
 
 
 
 
 



Drug Interactions: 
If you are taking another medicine concomitantly or if you have just finished treatment with another 
medicine inform your physician in order to prevent hazards and lack of efficacy resulting from drug 
interactions.  
 
Do not take this medicine without consulting your physician before starting treatment: 
- If you have reduced liver function. 
- If you have difficulty emptying your bladder completely or a greatly reduced flow of urine 
 
To Avoid Poisoning: 
1. Keep the medicine out of the reach of children. 
2. If an excessive dose is taken, or if a child swallowed the medication accidentally, seek help at an 

emergency and take the remaining medicine with you. 
3. Do not induce vomiting without consulting the physician. 
4. Do not take your medication in the dark, always read the label and make sure you are using the    

 right medication. 
5. Always notice the expiry date and never use the medicine after the mentioned date.  
6. Avoid exposure of the drug to excessive heat and humidity during storage. 
7. Use the drug only as prescribed. In the case any adverse effect not mentioned in the leaflet 

develops, discontinue use and consult your physician. 
 
Dosage and Directions for Use: 
- The dose is according to physician’s instructions. 
- The usual dose is one tablet daily. 
- Prostanil tablets can be taken with or without food. 
- Do not chew. Take Prostanil tablets with a glass of water. 
- Although an improvement is often noticed after a short time, it may be necessary to continue the 

treatment for at least 6 months. 
- Do not alter the dose or stop treatment without asking your physician. 
- Take the tablet at the same time each day. 
 
Missed Dose: 
- Take the missed dose as soon as you remember, unless it is the time for your next dose, skip the 

missed dose and continue as your regular dose schedule. 
- Do not double the dose to make up the missed dose. 
 
Storage: 

       Store this medicine in its original pack at a temperature between 15- 30 ºC, away from light  
 

Presentation: 
A box of 30 film coated tablets.  
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  انيلتبروس
  أقراص

  

  الرجال فقط الستعمال من قبلھذا الدواء ل
 ملزم بوصفة طبيةھذا الدواء 

 
  :التركيبة الدوائية

  :يحتوي القرص المغلف الواحد على
  ملغم ٥د       يفيناستيرا

  

  :الفاعلية العالجية
التحكم بتضخم البروستات يستعمل لعالج و )alpha reductase inhibitor-5( ألفا المرجعة - ٥مثبط ألنزيم 

  .الحميد
  

  :العالجھذا استعمال  متى يمنع
  :في الحاالت التالية انيلبروستيمنع استخدام 

 .للفيناستيرايد ةللمرضى الذين لديھم حساسية معروف -
  .لدى النساء -
  .لدى االطفال -
  

   :االحتياطات
قبل بدء العالج بالفيناستيرايد، يجب عمل التقييم المناسب للكشف عن حاالت أخرى مثل إلتھابات،  -

، مرض تضّيقي، ارتخاء المثانة أو إضطرابات عصبية اخرى قد تشابه تضخم سرطان البروستات
 .البروستات الحميد

فاعلم طبيبك أو الممرض أوال حيث أن الفيناستيرايد  )PSA(بحاجة لعمل فحص للدم إذا كنت  -
 .الفحص نتائجيغّير

  

  :تحذيرات
أو  سحوقةالم انيلبروست أقراصيجب عليھن عدم مالمسة  حوامل صبحنالنساء الحوامل أو اللواتي قد ي -

 .المكسورة
 .من قبل الرجال فقط انيلبروستتستعمل أقراص  -
إن كنت تعاني من حساسية لمادة  لذا يتوجب عليك إعالم طبيبكدواء على مادة الالكتوز، يحتوي ھذا ال -

   .الالكتوز أو ألي  نوع من الطعام أو الدواء قبل بدء العالج بھذا الدواء
يجب استخدام الواقي الذكري أو وسائل أخرى لمنع الحمل خالل عملية الجماع لتجنب تعريض زوجتك  -

 . للسائل المنوي
  

  :الجانبية ألعراضا
 قد تحدث بعض االعراض الجانبية خالل فترة العالج،  انيلبروستلالمرغوبة العالجية التأثيرات  إلى إضافة
  : مثل

أو تضخم في الثدي ، / ، ألم والرغبة الجنسية، انخفاض حجم القذف عدم القدرة على االنتصاب، انخفاض في
  .، زيادة نمو الشعرصعوبة في القذف، طفح جلدي، ألم في الخصيتين

، الشفاه انتفاخ: وراجع طبيبك حاال في حال تطورت لديك االعراض التاليةانيل بروستتوقف عن تناول 
  .اللسان أو الوجه، صعوبة في البلع أو الشرى و صعوبة في التنفس

رة، إذا أي من تلك االعراض الجانبية تطور بشكل جدي أو إذا ظھرت اعراض أخرى غير مذكورة في النش
  .ع طبيبكمن فضلك راج

  



  :التفاعالت بين االدوية
اعلم طبيبك بذلك  ،خرآانتھيت مؤخراً من العالج بدواء  اوفي نفس الوقت  اً آخر تستخدم دواءً اذا كنت 

  .االدوية بين تفاعالتتي تنتج من الالالعالج نجاعة  قلةو تجنب المخاطرل
  

 

  :قبل بدء العالجاستشارة طبيبك  دون تستخدم ھذا الدواء ال
 .خلل في وظائف الكبدذا كنت تعاني من إ -
  . صعوبة في تفريغ المثانة بشكل كامل أو من إنخفاض شديد في تدفق البولإذا كنت تعاني من  -

 

  :لتجنب التسمم
  .االدوية بعيداً عن متناول ايدي االطفال  احفظ. ١
التوجه مباشرة الى قسم ، عليك الخطأ تناول طفل الدواء عن طريق ذاااذا تناولت جرعة زائدة او . ٢

  .الطوارئ مع اخذ الكمية المتبقية من الدواء
  .دون استشارة الطبيب احداث التقيؤال تحاول . ٣
  .الموصوف لكاقرأ التعليمات لتتأكد انك تأخذ الدواء ال تتناول دواءك في الظالم و. ٤
 .االنتھاء المذكور تاريخ لدواء بعدلدواء وال تأخذ اتأكد دائماً من تاريخ نھاية صالحية ا. ٥
  .خالل فترة التخزين الشديدتينرطوبة لالحرارة ولتعريض الدواء  تجنب. ٦
غير واردة في النشرة، توقف عن  جانبية اعراض أي في حالة ظھور. تناول الدواء حسب الوصفة فقط. ٧

  .كطبيباعلم العالج واستخدام 
  

  

  :الجرعة وتعليمات االستخدام
  .حسب إرشادات الطبيب الجرعة -
  .في اليوم دالجرعة االعتيادية ھي قرص واح -
  .مع أو بدون الطعامانيل بروستيمكن تناول اقراص  -
  .من الماء كأسمع  انيلبروستأقراص  تناول . ال تمضغ الدواء -
    تكملة العالج  قد يكون من الضروريحالتك خالل فترة قصيرة،  بالرغم من حدوث تحسن واضح على -
  .أشھر ٦لفترة التقل عن   
  .كأو تتوقف عن العالج دون استشارة طبيب ال تغير الجرعة -
-  ً   .تناول قرص الدواء في نفس الوقت يوميا
  

  :جرعةالفي حال نسيان 
اترك الجرعة المنسية واكمل إذا اقترب موعد الجرعة التالية،  لكنالمنسية حالما تتذكر والجرعة  تناول -

  .ات االعتياديحسب جدول الجرع
  .لتعّوض الجرعة المنسية ال تقم بمضاعفة الجرعة -
  
  

  :التخزين
  .، بعيداً عن الضوءم°٣٠ -١٥على درجة حرارة ما بين في عبوته األصلية  احفظ ھذا الدواء

  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  :العبوة
  .قرص مغلف ٣٠ علبة تحتوي على

  
  
  
  

  ٨١شارع المدارس رقم 
  ٥٨ب . ص 
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