
Nazwa leku: Findarts Duo, 0,5 mg + 0,4 mg. Skład jakościowy i ilościowy: Każda kapsułka twarda zawiera 0,5 mg dutasterydu (Dutasteridum) 
i 0,4 mg chlorowodorku tamsulosyny (Tamsulosini hydrochloridum). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: Każda kapsułka twarda zawiera 
0,033 mg żółcieni chinolinowej. Postać farmaceutyczna: Kapsułka, twarda. Kapsułki twarde w rozmiarze „00”, z pomarańczowym, nieprzezroczy-
stym wieczkiem z nadrukiem „DTT” wykonanym czarnym tuszem i brązowym, nieprzezroczystym denkiem z nadrukiem „0,5/0,4” wykonanym 
czarnym tuszem. Rozmiar wynosi około 23,5 mm. W skład każdej kapsułki wchodzi jedna matowa, żółta, nieprzezroczysta, podłużna, miękka kap-
sułka żelatynowa dutasterydu, zawierająca przezroczysty, bezbarwny lub jasnożółty lepki olej oraz białe lub prawie białe granulki chlorowodorku 
tamsulosyny. Wskazania do stosowania: Leczenie umiarkowanych i ciężkich objawów łagodnego rozrostu gruczołu krokowego (ang. benign 
prostatic hyperplasia, BPH). Zmniejszenie ryzyka ostrego zatrzymania moczu (ang. acute urinary retention, AUR) i konieczności leczenia zabiegowe-
go u pacjentów z umiarkowanymi i ciężkimi objawami łagodnego rozrostu gruczołu krokowego. Informacje dotyczące wyników leczenia i populacji 
pacjentów biorących udział w badaniach klinicznych – punkt 5.1 ChPL. Dawkowanie i sposób podawania: Dawkowanie. Dorośli (w tym pacjen-
ci w podeszłym wieku): Zalecana dawka produktu leczniczego Findarts Duo to jedna kapsułka (0,5 mg + 0,4 mg) raz na dobę. W uzasadnionych 
przypadkach można, w celu uproszczenia dawkowania, zastosować produkt leczniczy Findarts Duo zamiast stosowanego w terapii dwulekowej 
leczenia skojarzonego dutasterydem i chlorowodorkiem tamsulosyny. Jeśli istnieje uzasadnienie kliniczne można bezpośrednio zamienić monote-
rapię dutasterydem lub chlorowodorkiem tamsulosyny na stosowanie produktu leczniczego Findarts Duo. Zaburzenia czynności nerek: Nie przepro-
wadzono badań oceniających wpływ zaburzeń czynności nerek na farmakokinetykę dutasterydu w skojarzeniu z tamsulosyną. Nie przewiduje się 
konieczności dostosowania dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (punkt 4.4 i 5.2 ChPL). Zaburzenia czynności wątroby: Nie 
przeprowadzono badań oceniających wpływ zaburzeń czynności wątroby na farmakokinetykę dutasterydu w skojarzeniu z tamsulosyną, dlatego 
należy zachować ostrożność w przypadku pacjentów z lekkimi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby (punkt 4.4 i punkt 5.2 ChPL). 
U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby stosowanie skojarzenia dutasterydu i tamsulosyny jest przeciwwskazane (punkt 4.3 ChPL). 
Dzieci i młodzież: Stosowanie skojarzenia dutasterydu i tamsulosyny jest przeciwwskazane u dzieci i młodzieży (w wieku poniżej 18 lat) (punkt 4.3 
ChPL). Sposób podawania: Lek Findarts Duo podaje się doustnie. Należy poinstruować pacjenta, że powinien połknąć całą kapsułkę około 30 minut 
po tym samym posiłku każdego dnia. Kapsułek nie należy żuć ani otwierać. Kontakt z zawartością kapsułki z dutasterydem, znajdującej się we-
wnątrz kapsułki twardej, może skutkować podrażnieniem błony śluzowej jamy ustnej. Przeciwwskazania: Lek Findarts Duo jest przeciwwskaza-
ny: u kobiet, dzieci i młodzieży (punkt 4.6 ChPL), u pacjentów z nadwrażliwością na dutasteryd, inne inhibitory 5-alfa-reduktazy, tamsulosynę 
(również w przypadku obrzęku naczynioruchowego wywołanego przez tamsulosynę) lub na którąkolwiek z innych substancji pomocniczych wy-
mienionych w punkcie 6.1 ChPL, u pacjentów z niedociśnieniem ortostatycznym w wywiadzie, u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności 
wątroby. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Leczenie skojarzone należy zalecać po starannej analizie stosun-
ku korzyści do ryzyka, ze względu na możliwość zwiększenia ryzyka wystąpienia działań niepożądanych (w tym niewydolności serca) oraz po roz-
ważeniu wszystkich opcji terapeutycznych, w tym również monoterapii. Rak gruczołu krokowego i guzy o wysokim stopniu złośliwości: celem badania 
REDUCE, będącego badaniem 4-letnim, wieloośrodkowym, randomizowanym, podwójnie zaślepionym i przeprowadzanym z użyciem placebo, 
było obserwowanie wpływu podawania 0,5 mg dutasterydu pacjentom z grupy wysokiego ryzyka zachorowania na raka gruczołu krokowego 
(grupa obejmowała mężczyzn w wieku od 50 do 75 lat z poziomem PSA (z ang. prostate-specific antigen – swoisty antygen sterczowy) od 2,5 do 
10 ng/ml oraz negatywną biopsją gruczołu krokowego wykonaną 6 miesięcy przed włączeniem pacjenta do badania klinicznego) w stosunku do 
placebo. Wyniki tego badania wykazały zwiększoną częstotliwość występowania raka gruczołu krokowego, klasyfikowanego na 8–10 punktów 
w skali Gleasona, wśród mężczyzn stosujących dutasteryd (n = 29, 0,9%) w porównaniu do grupy przyjmującej placebo (n = 19, 0,6%). Związek 
pomiędzy przyjmowaniem dutasterydu i występowaniem raka gruczołu krokowego, klasyfikowanego na 8–10 punktów w skali Gleasona, jest 
niejasny. Dlatego też mężczyźni przyjmujący skojarzenie dutasterydu i  chlorowodorku tamsulosyny powinni być regularnie monitorowani pod 
względem możliwości wystąpienia raka gruczołu krokowego (punkt 5.1 ChPL). Swoisty antygen sterczowy (PSA): Oznaczanie stężenia swoistego 
antygenu sterczowego (PSA) w surowicy stanowi istotny wskaźnik w wykrywaniu raka gruczołu krokowego. Dutasteryd w skojarzeniu z chlorowo-
dorkiem tamsulosyny powoduje zmniejszenie średniego stężenia tego antygenu w surowicy o około 50% po 6 miesiącach leczenia. Pacjenci przyj-
mujący skojarzenie dutasterydu i chlorowodorku tamsulosyny powinni mieć ponownie oznaczone nowe wyjściowe stężenie PSA po 6 miesiącach 
terapii, stężenie to powinno być również regularnie monitorowane. Jakikolwiek potwierdzony wzrost stężenia antygenu w trakcie terapii skojarze-
niem dutasterydu i chlorowodorku tamsulosyny w stosunku do najniższego jego poziomu może świadczyć o wystąpieniu raka gruczołu krokowego 
lub o niestosowaniu się pacjenta do zaleceń dotyczących leczenia. Taka sytuacja powinna być dokładnie oceniona, nawet jeśli zmienione wartości 
zawierają się w zakresie wyników badań uzyskiwanych standardowo u mężczyzn nie przyjmujących inhibitora 5-alfa-reduktazy (punkt 5.1 ChPL). 
W trakcie wykonywania porównania stężenia PSA u pacjenta przyjmującego dutasteryd należy również wziąć pod uwagę jego wcześniejsze wyniki 
PSA. Po ustaleniu nowego wyjściowego stężenia PSA leczenie skojarzeniem dutasterydu i chlorowodorku tamsulosyny nie będzie miało wpływu na 
możliwość stosowania PSA jako wskaźnika w diagnozowaniu wystąpienia raka gruczołu krokowego. Całkowite stężenie PSA wraca do wartości 
wyjściowej w czasie 6 miesięcy od zakończenia terapii. Nawet pod wpływem skojarzenia dutasterydu i chlorowodorku tamsulosyny stosunek wol-
nego PSA do całkowitego PSA pozostaje stały. Jeśli lekarz zdecyduje się używać wartości wolnego PSA wyrażonej w procentach w diagnostyce raka 
gruczołu krokowego u mężczyzn stosujących skojarzenie dutasterydu i chlorowodorku tamsulosyny, nie jest wymagane skorygowanie otrzymanej 
wartości. Badanie per rectum, jak również inne badania mające na celu diagnostykę raka gruczołu krokowego oraz innych schorzeń mogących da-
wać te same objawy co BPH (z ang. benign prostatic hyperplasia – łagodny rozrost gruczołu krokowego), powinny być wykonane u pacjentów przed 
podjęciem decyzji o rozpoczęciu terapii skojarzeniem dutasterydu i chlorowodorku tamsulosyny, a następnie powinny być regularnie powtarzane. 
Działania niepożądane związane z układem sercowo-naczyniowym: W dwóch trwających 4 lata badaniach klinicznych częstość występowania niewy-
dolności serca (wspólna nazwa określająca zgłoszone zdarzenia, głównie niewydolność serca i zastoinową niewydolność serca) była nieznacznie 
większa wśród pacjentów przyjmujących w skojarzeniu dutasteryd i antagonistę receptora α1-adrenergicznego, głównie tamsulosynę, niż wśród 
pacjentów, u których nie stosowano leczenia skojarzonego. Jednakże częstość występowania niewydolności serca w tych badaniach była niższa we 
wszystkich aktywnie leczonych grupach w porównaniu z grupą stosującą placebo, a inne dostępne dane dotyczące stosowania dutasterydu lub 
antagonistów receptora α1-adrenergicznego nie potwierdzają twierdzenia, że istnieje zwiększone ryzyko dla układu sercowo-naczyniowego (punkt 
5.1 ChPL). Nowotwory gruczołu sutkowego: W trakcie badań klinicznych oraz w okresie po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu zanoto-
wano rzadkie przypadki zgłoszeń wystąpienia nowotworów gruczołu sutkowego u mężczyzn stosujących dutasteryd. Jednakże badania epidemio-
logiczne nie wykazały wzrostu ryzyka zachorowania na nowotwór gruczołu sutkowego u mężczyzn przyjmujących inhibitory 5-alfa reduktazy 
(punkt 5.1 ChPL). Lekarz powinien poinstruować pacjenta, że należy niezwłocznie zgłosić wszelkie zmiany zauważone w tkance sutka, takie jak 
pojawienie się guzków czy też wydzielina z brodawki sutkowej. Zaburzenia czynności nerek: Należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów 
z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny poniżej 10 ml/min), ponieważ nie prowadzono badań w tej grupie pacjentów. Niedoci-
śnienie. Ortostatyczne: Podobnie jak w przypadku innych antagonistów receptora α1-adrenergicznego podczas leczenia tamsulosyną mogą wystą-
pić spadki ciśnienia tętniczego, w wyniku których rzadko mogą wystąpić omdlenia. Pacjentom rozpoczynającym stosowanie skojarzenia dutastery-
du i chlorowodorku tamsulosyny należy zalecić, aby w przypadku wystąpienia pierwszych objawów niedociśnienia ortostatycznego (zawroty gło-
wy, uczucie osłabienia) przyjęli pozycję siedzącą lub leżącą, do czasu ustąpienia objawów. W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia niedoci-

śnienia ortostatycznego, u pacjenta stosującego antagonistów receptora α1-adrenergicznego, przed pierwszym użyciem inhibitorów PDE5 parame-
try hemodynamiczne powinny być stabilne. Objawowe: Zalecana jest ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania antagonistów receptora 
α1-adrenergicznego, w tym tamsulosyny z inhibitorami PDE5 (np. sildenafil, tadalafil, wardenafil). Zarówno produkty lecznicze blokujące receptory 
α1-adrenergiczne jak i inhibitory PDE5 należą do produktów leczniczych rozszerzających naczynia krwionośne, które mogą obniżać ciśnienie krwi. 
Skojarzone stosowanie produktów leczniczych z obu tych rodzajów może doprowadzić do wystąpienia niedociśnienia objawowego (punkt 4.5 
ChPL). Śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki: podczas operacji usunięcia zaćmy u niektórych pacjentów przyjmujących aktualnie lub w przeszłości 
tamsulosynę zaobserwowano śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki (ang. intraoperative floppy iris syndrome, IFIS – typ zespołu małej źrenicy). 
Śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki może zwiększać ryzyko powikłań okulistycznych podczas operacji oraz po wykonanej operacji. Nie zaleca 
się rozpoczynania leczenia skojarzeniem dutasterydu i chlorowodorku tamsulosyny u pacjentów, u których planowana jest operacja usunięcia za-
ćmy. Podczas kwalifikacji do zabiegu chirurgicznego chirurdzy operujący zaćmę i okuliści powinni zebrać wywiad, czy pacjenci z zaplanowanymi 
zabiegami usunięcia zaćmy otrzymują lub otrzymywali skojarzenie dutasterydu i chlorowodorku tamsulosyny, aby zabezpieczyć odpowiednie 
środki na wypadek wystąpienia śródoperacyjnego zespołu wiotkiej tęczówki. Istnieją pojedyncze doniesienia o celowości zaprzestania stosowania 
tamsulosyny na od 1 do 2 tygodni przed zabiegiem usunięcia zaćmy, ale ani korzyści wynikające z takiego postępowania, ani czas zaprzestania le-
czenia nie zostały określone. Uszkodzone kapsułki: Dutasteryd wchłaniany jest przez skórę, dlatego kobiety, dzieci i młodzież muszą unikać kontaktu 
z uszkodzonymi kapsułkami (punkt 4.6 ChPL). W  przypadku kontaktu z uszkodzonymi kapsułkami powierzchnię kontaktu należy natychmiast 
przemyć wodą z mydłem. Inhibitory CYP3A4 i CYP2D6: Równoczesne stosowanie chlorowodorku tamsulosyny z silnymi inhibitorami CYP3A4 (np. ke-
tokonazolem) lub w mniejszym stopniu z silnymi inhibitorami CYP2D6 (np. paroksetyną) może zwiększyć ekspozycję na tamsulosynę (punkt 4.5 
ChPL). W związku z tym nie jest zalecane stosowanie chlorowodorku tamsulosyny u pacjentów przyjmujących silne inhibitory CYP3A4 oraz zaleca 
się ostrożne jego stosowanie u pacjentów stosujących umiarkowany inhibitor CYP3A4, silny bądź umiarkowany inhibitor CYP2D6 lub kombinację 
inhibitorów CYP3A4 i CYP2D6 i u pacjentów, którzy słabo metabolizują CYP2D6. Zaburzenia czynności wątroby: Nie badano działania skojarzenia 
dutasterydu i chlorowodorku tamsulosyny u pacjentów z chorobami wątroby. Należy zachować ostrożność podczas stosowania skojarzenia dutaste-
rydu i chlorowodorku tamsulosyny u pacjentów z lekkimi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby (punkt 4.2, 4.3 i 5.2 ChPL). Ten 
produkt leczniczy zawiera barwnik żółcień chinolinową (E110), która może powodować reakcje alergiczne. Ten lek zawiera mniej niż 1 mmol sodu 
(23 mg) na kapsułkę twardą, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”. Działania niepożądane: Prezentowane tutaj dane dotyczące jednocze-
snego podawania dutasterydu i tamsulosyny pochodzą z analizy przeprowadzonej po 4 latach trwania badania CombAT (ang. Combination of Avo-
dart and Tamsulosin), w którym porównywano stosowanie dutasterydu w dawce 0,5 mg i tamsulosyny w dawce 0,4 mg podawanych raz na dobę 
przez 4 lata w skojarzeniu lub w monoterapii. Wykazano biorównoważność produktu leczniczego będącego skojarzeniem dutasterydu i chlorowo-
dorku tamsulosyny oraz dutasterydu i tamsulosyny stosowanych jednocześnie (punkt 5.2 ChPL). Przedstawiono również informacje dotyczące 
profilu działań niepożądanych poszczególnych substancji czynnych (dutasterydu i tamsulosyny). Należy zauważyć, że nie wszystkie zdarzenia nie-
pożądane zgłaszane w związku z odrębnym stosowaniem jednej z substancji czynnych raportowano w przypadku stosowania skojarzenia dutaste-
rydu i chlorowodorku tamsulosyny, niemniej jednak zostały one uwzględnione jako informacja dla lekarza. Dane obejmujące cztery lata leczenia, 
pochodzące z badania CombAT wykazały, że częstość występowania zdarzeń niepożądanych, uznanych przez badacza za związane ze stosowanym 
leczeniem, wynosiła w pierwszym, drugim, trzecim i czwartym roku terapii odpowiednio 22%, 6%, 4% i 2% dla terapii skojarzonej dutasterydem 
i tamsulosyną, 15%, 6%, 3% i 2% dla monoterapii dutasterydem oraz 13%, 5%, 2% i 2% dla monoterapii tamsulosyną. Większa częstość występo-
wania zdarzeń niepożądanych w grupie terapii skojarzonej w pierwszym roku leczenia wynikała z większej liczby zaburzeń układu rozrodczego, 
zwłaszcza zaburzeń wytrysku nasienia, stwierdzanych w tej grupie. Na podstawie analizy danych uzyskanych w czasie trwania badania CombAT, 
badań klinicznych monoterapii BPH oraz badania REDUCE stwierdzono, że wymienione w poniższej tabeli zdarzenia niepożądane, uznane przez 
badacza za związane z leczeniem, wystąpiły z częstością większą lub równą 1% podczas pierwszego roku leczenia. Ponadto, informacje na temat 
wymienionych poniżej działań niepożądanych tamsulosyny opierają się na danych z powszechnie dostępnych źródeł informacji. Częstość występo-
wania tych działań niepożądanych może zwiększać się w przypadku stosowania terapii skojarzonej. Częstość działań niepożądanych stwierdzonych 
podczas badań klinicznych: częste (≥1/100 do <1/10), niezbyt częste (≥1/1000 do <1/100), rzadkie (≥1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadkie 
(<1/10 000). W obrębie każdej grupy działania niepożądane wymieniono w kolejności wynikającej z wagi poszczególnych działań niepożądanych, 
począwszy od najpoważniejszych. Dutasteryd + tamsulosyna. Zaburzenia układu nerwowego. Często: zawroty głowy. Zaburzenia serca. Niezbyt 
często: niewydolność serca (termin złożony). Zaburzenia układu rozrodczego i piersi. Często: impotencja, zmienione (zmniejszone) libido, zaburzenia 
ejakulacji, zaburzenia piersi. Dutasteryd. Zaburzenia serca. Niezbyt często: palpitacje, niewydolność serca (termin złożony). Zaburzenia układu 
rozrodczego i piersi. Często: impotencja, zmienione (zmniejszone) libido, zaburzenia ejakulacji, zaburzenia piersi. Tamsulosyna. Zaburzenia układu 
nerwowego. Często: zawroty głowy. Niezbyt często: ból głowy. Rzadko: omdlenie. Zaburzenia serca. Niezbyt często: palpitacje. Zaburzenia naczynio-
we. Niezbyt często: niedociśnienie ortostatyczne. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia. Niezbyt często: zapalenie błony 
śluzowej nosa. Zaburzenia żołądka i jelit. Niezbyt często: zaparcia, biegunka, nudności, wymioty. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej. Niezbyt często: 
pokrzywka, wysypka, świąd. Rzadko: obrzęk naczynioruchowy. Bardzo rzadko: zespół Stevensa–Johnsona. Zaburzenia układu rozrodczego i piersi. 
Często: zaburzenia ejakulacji. Bardzo rzadko: priapizm. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania. Niezbyt często: astenia. Inne dane. Badanie 
REDUCE wykazało większą częstość występowania raka gruczołu krokowego o stopniu złośliwości 8–10 punktów w skali Gleasona u pacjentów le-
czonych dutasterydem w porównaniu z grupą placebo (punkt 4.4 i 5.1 ChPL). Nie ustalono czy na wyniki badania miało wpływ działanie dutastery-
du prowadzące do zmniejszenia objętości gruczołu krokowego, czy czynniki związane z badaniem. Zgłaszano następujące przypadki podczas badań 
klinicznych oraz po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu: rak gruczołu piersiowego u mężczyzn (pkt. 4.4 ChPL). Dane uzyskane po 
wprowadzeniu do obrotu produktu leczniczego. Informacje na temat działań niepożądanych uzyskane po wprowadzeniu do międzynarodowe-
go obrotu pochodzą ze zgłoszeń spontanicznych i dlatego nie można określić rzeczywistej częstości występowania tych działań. Dutasteryd. Zaburze-
nia układu immunologicznego. Częstość nieznana: reakcje alergiczne, w tym wysypka, świąd, pokrzywka, miejscowy obrzęk i obrzęk naczynioruchowy. 
Zaburzenia psychiczne. Częstość nieznana: depresja. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej. Niezbyt często: łysienie (głównie utrata owłosienia ciała), 
nadmierne owłosienie. Zaburzenia układu rozrodczego i piersi. Częstość nieznana: ból oraz obrzęk jąder. Tamsulosyna. Podczas nadzoru po wprowa-
dzeniu produktu leczniczego do obrotu odnotowano przypadki śródoperacyjnego zespołu wiotkiej tęczówki (IFIS), typu zespołu małej źrenicy, wystę-
pujące w czasie operacji usunięcia zaćmy, związane ze stosowaniem antagonistów receptora α1-adrenergicznego, w tym tamsulosyny (punkt 4.4 
ChPL). Ponadto, jako powiązane ze stosowaniem tamsulosyny zgłaszano: migotanie przedsionków, arytmię, tachykardię, duszność, krwawienie 
z nosa, niewyraźne widzenie, zaburzenia widzenia, rumień wielopostaciowy, erytrodermię, problemy z wytryskiem, wytrysk wsteczny, brak wytrysku 
i suchość w ustach. Nie można jednoznacznie ustalić częstości występowania tych zdarzeń niepożądanych oraz wpływu tamsulosyny na ich występo-
wanie. Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o., ul. Sokratesa 13D, 
lok. 27, 01-909 Warszawa. Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 26045. Pozwolenie wydane przez Prezesa URPLWMiPB. Kategoria 
dostępności: Rp – Lek wydawany na receptę. Odpłatność: Produkt leczniczy pełnopłatny. Szczegółowe informacje znajdują się w Charakterystyce 
produktu leczniczego (data ostatniej rewizji dokumentu: maj 2022). Wszelkich informacji udziela: Aurovitas Pharma Polska Sp.  z o.o., ul. Grochow-
ska 312, 03-840 Warszawa, tel. +22 311 20 00, e-mail: office@aurovitas.pl, strona internetowa: www.aurovitas.pl.


