
 توصیه آن به دیگران جـداً  ایـن دارو بـراي بیماري فعـلی شما تجویز شده اسـت، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا

خودداري کنیـد.

راهنمایی هاي عمومی:

  در صورت سابقه حساسیت به این دارو، داروهاي دیگر، انواع غذاها، رنـگ ها، مواد محافظ و حیوانات پزشـک را مطلـع 

سازید.

  در صورت مصرف همزمان سایر داروها مانند واردنافیل پزشک را مطلع سازید.

  در صورت وجود بیماریهاي دیگري مانند عمل جراحی آب مروارید و حساسیت به داروهاي حاوي گوگرد پزشـک را مطلع 

سازید.

  دارو در زمان مشخصی تقریبا نیم ساعت بعد از وعده غذایی مشخص شده در روز مصرف کنید.

  کپسول را بطور کامل ببلعید از خرد کردن، جویدن و باز کردن کپسول خودداري کنید.

  به محض یاد آوري دوز فراموش شده آنرا مصرف نمایید اما اگر زمان مصرف نوبت بعدي نزدیک بود آن را مصرف نکرده

 و دوز بعدي را نیز دوبرابر نکنید.

موارد احتیاط:  

1- در طول دوره درمان بطور منظم به پزشک مراجعه نمایید.

2- با مصـرف این دارو گیجی، منگی و غش کردن ممکن اسـت روي دهد به خصـوص هنگام برخاستن از حالت نشسته یا

 خوابیده بنابراین براي جلوگیري از این عارضه به آهستگی تغییر وضعیت دهید.

3- در صورت احساس گیجی، دراز کشیده و چند لحظه براي جلوگیري از گیجی مجدد قبل از برخاستن بنشینید.

4- این دارو ممکن است باعث تاري دید و خواب آلودگی شود لذا ضمن درمان از رانندگی یا کار با وسایلی که نیاز به

 هوشیاري کامل دارند خودداري کنید.

مقدار و نحوه صحیح مصرف:  

مقادیر ذکر شده در زیر مقدار متوسط مصرف است و مقدار دقیق را پزشک معالج تعیین می کند.

درمان هایپرپالزي خوش خیم پروستات:

یک کپسول یک بار در روز، حدود سی دقیقه بعد از وعده غذایی .

در صورت لزوم می توان با دستور پزشک دوز دارو را افزایش داد. 

مصرف در دوران بارداري و شیردهی:   این دارو در مورد زنان مصرف ندارد.

عوارض جانبی:  

هر دارو به موازات اثر درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگرچه تمام این عوارض

در یک فرد دیده نمی شود لیکن در صـورت بروز هر کدام از عوارض زیـر در اولین فرصـت با پزشـک خود و یا داروساز 

مشورت کنید.
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موارد با شیوع باال:  

انزال غیر عادي، پشت درد، اسهال، گیجی، سردرد، احتقان یا آبریزش بینی، ضعف غیرعادي.

موارد با شیوع کم:  

درد قفسه سینه، کاهش انجام فعالیت جنسی، اختالل در خواب، خواب آلودگی، غش کردن یا حالت سبک سري مخصوصا

هنگام برخاستن از حالت نشسته یا خوابیده، تهوع.

شرایط نگهداري

  دور از دید و دسترس کودکان نگهداري نمایید.

  دور از نور، رطوبت و در دماي کمتر از 30 درجه سانتی گراد نگهداري نمایید.

  بسته بندي:

این دارو به شکل کپسـول حاوي 0.4 ماده موثره تامسولوسین هیدروکلـراید می باشد که توسـط شرکت داروسازي فاتـک 

شیـمی پارس تولید و عرضه مـی گردد. هر 10 عدد کپسول در یـک بلیستر و هرسـه بلیستر به همراه یک بروشـور درون 

یک جعبه قرار می گیرد.
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