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Prandosin 4 , 8

(Capsules)

COMPOSITION:
Each Prandosin 4 capsule contains 4 mg silodosin.
Each Prandosin 8 capsule contains 8 mg silodosin.
MODE OF ACTION:
Silodosin is a selective antagonist of post-synaptic alpha1- adrenoceptors, which are
located in the human prostate, bladder base, bladder neck, prostatic capsule, and
prostatic urethra. Blockade of these alpha1- adrenoceptors can cause smooth muscle in
these tissues to relax, resulting in an improvement in urine flow and a reduction in BPH
symptoms.
In vitro study examining binding affinity of silodosin to the three subtypes of the
alpha1- adrenoceptors (alpha1A, alpha1B, and alpha1D) was conducted. The results of the
study demonstrated that silodosin binds with high affinity to the alpha1A subtype.
INDICATIONS:
Prandosin is indicated for the treatment of the signs and symptoms of benign prostatic
hyperplasia (BPH).
PREGNANCY AND NURSING MOTHERS:
Pregnancy Category B. Prandosin is not indicated for use in women so it is not
recommended for pregnant women and nursing mothers.
GERIATRIC USE:
There were no significant differences in safety or effectiveness between older and
younger patients.
RENAL IMPAIRMENT:
Prandosin should be reduced to 4 mg per day in patients with moderate renal impairment.
Prandosin has not been studied in patients with severe renal impairment.
HEPATIC IMPAIRMENT:
No dosing adjustment is required in patients with mild or moderate hepatic impairment.
Prandosin has not been studied in patients with severe hepatic impairment.
ADVERSE REACTIONS:
Diarrhea, hypotension, Headache, Nasopharyngitis, Nasal Congestion, Retrograde
Ejaculation.
CONTRAINDICATIONS:
– Patients with severe renal impairment [Creatinine Clearance (CCr < 30 mL/min)].
– Patients with severe hepatic impairment.
– Concomitant administration with strong Cytochrome P450 3A4 (CYP3A4) inhibitors
(e.g., ketoconazole, clarithromycin, itraconazole, ritonavir).
WARNINGS AND PRECAUTIONS:
The dose of Prandosin should be reduced to 4 mg in patients with moderate renal
impairment.
Carcinoma of the prostate and BPH cause many of the same symptoms, therefore,
patients thought to have BPH should be examined prior to starting therapy with
Prandosin to rule out the presence of carcinoma of the prostate.
Intraoperative Floppy Iris Syndrome has been observed during cataract surgery in
some patients on alpha-1 blockers. Patients planning cataract surgery should be told
to inform their ophthalmologist that they are taking Prandosin.Postural hypotension,
may develop when beginning Prandosin treatment. Patients should be cautioned
about driving, operating machinery when initiating therapy.
LABORATORY TEST INTERACTIONS:
No laboratory test interactions were observed during clinical evaluations. Treatment
with Prandosin for up to 52 weeks had no significant effect on prostate-specific
antigen (PSA).

DRUG INTERACTIONS:
Moderate and Strong CYP3A4 Inhibitors:
Use of strong CYP3A4 inhibitors such as itraconazole or ritonavir may cause plasma
concentrations of silodosin to increase. Concomitant administration of strong CYP3A4
inhibitors and Prandosin is contraindicated.
The effect of moderate CYP3A4 inhibitors on the pharmacokinetics of silodosin has not
been evaluated. Concomitant administration with moderate CYP3A4 inhibitors (e.g.,
diltiazem, erythromycin, verapamil) may increase concentration of silodosin. Exercise
caution and monitor patients for adverse events when co-administering Prandosin with
moderate CYP3A4 inhibitors.
Strong P-glycoprotein (P-gp) Inhibitors:
In vitro studies indicated that silodosin is a P-gp substrate. Ketoconazole, a CYP3A4
inhibitor that also inhibits P-gp, caused significant increase in exposure to silodosin.
Inhibition of P-gp may lead to increased silodosin concentration. Prandosin is therefore
not recommended in patients taking strong P-gp inhibitors such as cyclosporine.
Alpha-Blockers:
Prandosin should not be used in combination with other alpha-blockers.
Digoxin:
Concomitant administration of Prandosin and digoxin did not significantly alter the
steady state pharmacokinetics of digoxin. No dose adjustment is required.
PDE5 Inhibitors:
No events of symptomatic orthostasis or dizziness were reported in subjects receiving
Prandosin with a PDE5 inhibitor.
Other Concomitant Drug Therapy:
Exercise caution during concomitant use with antihypertensives and monitor patients
for possible adverse events.
FOOD INTERACTIONS:
Patients should be instructed to take silodosin with a meal to reduce risk of adverse events.
DOSAGE AND ADMINISTRATION:
– Prandosin 8 capsules taken orally once daily with a meal.
– Prandosin 4 capsules taken orally once daily with a meal for those with moderate
renal impairment.
OVERDOSAGE:
Prandosin was evaluated at doses of up to 48 mg/day in healthy male subjects. The
dose-limiting adverse event was postural hypotension.
Should overdose of Prandosin lead to hypotension, support of the cardiovascular system
has to be provided.
PACKAGE:
Carton box of 20 Capsules with inserted leaflet.
STORAGE:
Store at (15-30)°C. Protect from light and moisture.
Keep out of reach of children.
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THIS IS A MEDICAMENT

– A medicament is a product which affects your health, and its consumption contrary to
instructions is dangerous for you.
– Follow strictly the doctor’s prescription, the method of use and the instructions of the
pharmacist who sold the medicament.
– The doctor and the pharmacist are experts in medicine, its benefits and risks.
– Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you.
– Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.
– Keep medicaments out of reach of children.
(Council of Arab Health Ministers & Arab Pharmacists Association)

Ultra Medica Pharmaceutical Industries: Sednaya - Damascus - Syria
Tel.: 00963 11 5955339 – Fax: 00963 11 5975174
E-mail: info@ultra-medica.net – www.ultra-medica.net
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براندوسسين ٨ ، ٤

(كبسسول)

التركيب:

كل كبسسولة براندوسسين  ٤تحتوي سسيلودوسسين  4ملغ.
كل كبسسولة براندوسسين  8تحتوي سسيلودوسسين  8ملغ.
التأاثير الدوائي:

سسيلودوسسين معاكسس إنتقائي لمسستقبÓت  α1إأ’درنرجية خلف إلمشسبكية ،إلموجودة في إلبروسستات ،وقاعدة إلمثانة وعنقها،
ومحفظة إلبروسستات ،وإ’حليل إلبروسستاتي ،حيث يسسبب حصسار مسستقبÓت  α1إأ’درنرجية إرتخاًء في إلعضسÓت إلملسساء
لهذه إأ’نسسجة.
بينت إلدرإسسات أإن سسيلودوسسين يرتبط بأالفة مع مسستقبÓت  α1Aإأ’درنرجية إلموجودة في إلبروسستات ،وقاعدة إلمثانة
وعنقها ،ومحفظة إلبروسستات ،وإإ’حليل إلبروسستاتي.
ا’سستطبابات:

يسستعمل براندوسسين في معالجة أإعرإضس وعÓمات ضسخامة إلبروسستات إلسسليمة وفرط تصسّنعها.
’رضساع:
الحمل وا إ

ينتمي الدواء للفئة  Bعند إلحامل ،و’ يسستعمل عند إلنسساء إلحوإمل وإلمرضسعات.

التداخÓت الدوائية:
مثبطات السسيتوكروم CYP3A4

المعتدلة والقوية:

 إإيترإكونازول وإلريتونافير من إلمثبطات إلقوية للسسيتوكروم  ،CYP3A4مما قد يزيد من تركيز إلسسيلودوسسين ،لذإ يعدإ’سستعمال إلمتزإمن للمثبطات إلقوية للسسيتوكروم  CYP3A4مع إلسسيلودوسسين مضسادإ ً لÓسستطباب.
 إ’سستعمال إلمتزإمن للمثبطات إلمعتدلة للسسيتوكروم  CYP3A4مثل إلديلتيازيم ،إإريثرومايسسين ،وفيرإباميل ،قد يزيدمن تركيز إلسسيلودوسسين ،لذإ يجب إلحذر ومرإقبة إلمرضسى من أإجل إلتأاثيرإت غير إلمرغوبة لهذإ إ’سستعمال إلمتزإمن.
مثبطات بيتا-غليكوبروتين ( )P-gpالقوية:

يعد براندوسسين ركيزة للبيتا-غليكوبروتين  ،كيتوكونازول يثبط إلسسيتوكروم و أإيضساً يثبط إلبيتا-غليكوبروتين ،مما يسسبب
زيادة في تركيزه ،لذإ يوصسى بعدم تناول مثبطات إلبيتا-غليكوبروتين إلقوية مثل إلسسيكلوسسبورين.
حاصسرات أالفا:

يجب عدم إسستعمال براندوسسين مع حاصسرإت أإلفا إأ’خرى.
الديجوكسسين:

إإن إ’سستعمال إلمتزإمن مع إلديجوكسسين’ ،يزيد من حالة إلثبات إلحركية للديجوكسسين؛ لذإ ’ يتطلب ذلك ضسبط إلجرعة.
مثبطات :PDE5

لم يÓحظ حوإدث هبوط ضسغط وضسعي أإو دوخة بمشساركة إلدوإء مع مثبطات .PDE5
’خرى:
’دوية ا أ
ا’سستعمال المتزامن مع ا أ

يجب إلحذر من إ’سستعمال إلمتزإمن مع خافضسات إلضسغط إلدموي ومرإقبة إلتأاثيرإت غير إلمرغوبة إلمحتملة.

ا’سستعمال عند المسسنين:

التداخل مع الغذاء:

’ يوجد إختÓف مهم في أإمان وفعالية إلدوإء بين إلمسسنين وإليافعين.

يجب تناول إلدوإء مع إلطعام مما يقلل من إلتأاثيرإت غير إلمرغوبة.

ضسعف وظيفة الكلية:

الجرعة وطريقة ا’سستعمال:

تنقصس إلجرعة إإلى  4ملغ يومياً عند إلمرضسى إلمصسابين بضسعف في وظيفة إلكلية إلمعتدل ،لم يدرسس إلدوإء عند إلمرضسى
إلمصسابين بضسعف في وظيفة إلكلية إلوخيم.

 كبسسولة وإحدة من براندوسسين  8مرة وإحدة يوميًا مع إلطعام. -كبسسولة وإحدة من براندوسسين  ٤مرة وإحدة يوميًا مع إلطعام عند إلمصسابين بضسعف معتدل في وظيفة إلكلية.

ضسعف وظيفة الكبد:

فرط الجرعة:

’ يحتاج إلمرضسى إلمصسابون بضسعف في وظيفة إلكبد إلخفيف أإو إلمتوسسط لضسبط إلجرعة إلدوإئية ،لم يدرسس إلدوإء عند
إلمرضسى إلمصسابين بضسعف في وظيفة إلكبد إلوخيم.

تم تقييم إلجرعة إلتي تصسل إلى  48ملغ/يوميًا عند إلذكور إأ’صسحاء ،فكان هبوط إلضسغط هوإلتأاثير إلجانبي إلمحدد للجرعة.
تسسبب إلجرعة إلمفرطة هبوط إلضسغط و يعالج بدعم إلجملة إلقلبية إلوعائية.

التأاثيرات الجانبية:

التعبئة:

قد تحدث بشسكل نادرعلى شسكل :إإسسهال ،صسدإع خفيف ،إحتقان إلبلعوم إأ’نفي ،إحتقان أإنفي ،دفق رإجع.

علبة كرتونية تحوي  ٢٠كبسسولة ضسمن بلسستر مع نشسرة.

مضسادات ا’سستطباب:

الحفظ:

 إلمرضسى إلمصسابين بالقصسور إلكلوي إلشسديد (تصسفية إلكرياتينين أإقل من  ٣٠مل/دقيقة). إلمرضسى إلمصسابين بالقصسور إلكبدي إلشسديد. -إ’عطاء إلمتزإمن مع إأ’دوية إلمثبطة للسسيتوكروم ( P450 3A4كيتوكونازول ،كÓريثروميسسين ،إإيترإكونازول ،ريتونافير).

يحفظ بدرجة حرإرة (°)٣٠-١٥م بعيدإ ً عن إلضسوء وإلرطوبة.
بعيدإ ً عن متناول إأ’طفال.

التحذيرات وا’حتياطات:
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يجب أإن تنقصس إلجرعة إإلى  4ملغ عند إلمرضسى إلمصسابين بضسعف في وظيفة إلكلية إلمعتدل.قد تسسبب كارسسينوما
إلبروسستات أإعرإضس شسبيهة بضسخامة إلبروسستات إلسسليمة ،لذإ يجب تقصسي وجود كارسسينوما إلبروسستات قبل إلبدء بالمعالجة.
شسوهد متÓزمة إلقزحية إللينة عند بعضس مرضسى جرإحة إلسساد إلمعالجين بحاصسرإت  ،α1لذإ يجب على إلمرضسى إلذين
سسيخضسعون لجرإحة إلسساد إإخبار طبيب إلعيون أإنهم يتناولون هذإ إلدوإء.
قد يحدث هبوط ضسغط إنتصسابي عند بدء إلمعالجة بالدوإء ،لذإ ينبغي توخي إلحذر لدى قيادة إلسسيارإت أإو إلعمل على إآ’’ت.

(تعليمـ ـات مجلـ ـسس وزراء الصصحـ ـة العـ ـرب واتحـ ـاد الصصيادلـ ـةالعـ ـرب)

’ يمتلك إلدوإء تدإخÓت على مسستوى إ’ختبارإت إلمخبرية ،إإن إلمعالجة باسستخدإم براندوسسين لمدة تصسل إإلى  ٥٢أإسسبوع
ليسس لها تأاثير يذكر على معايرة إلمسستضسد إلنوعي إلبروسستاتي .PSA

التراميديكا للصصناعات الدوائية :سصورية  -دمشصق  -صصيدنايا
هاتف - ٠٠٩٦٣ ١١ ٥٩٥٥٣٣٩ :فاكسس٠٠٩٦٣ ١١ ٥٩٧٥١٧٤ :
بريد الكترونيwww.ultra-medica.net - info@ultra-medica.net :

التداخÓت مع التحاليل المخبرية :

إان هـــــذا دواء

-

TPP1301474

الـ ـدواء مسصـتحضصر يؤوثـر ع ـلى صصحـتك ،واسصـتهÓكه خـÓفًا للتعـليمات يعـرضصك للخـطر.
اتبع بدقـة وصصفـة الطبـيـب وطريقـة ا’سصـتعمال المنصصـوصس عـليها ،وتعـليمات الصصـيد’ني الـذي صصـرفها لـك.
إان الطبـي ـب والصصـيد’ني هـما الخبـيران بالـدواء ونفـعه وضصـرره.
’تقطـع م ـدة العـÓج المـحددة من تلـقاء نفـسصك.
’ تك ـ ـرر صص ـ ـرف ال ـ ـدواء ب ـدون وصصفـ ـ ـة طبي ـ ـ ـة.
احف ـ ـظ ال ـ ـدواء بعي ـ ـداً ع ـن متـ ـنـ ـاول اأ’طف ـ ـال.

