
Como O Avodart É Útil Para Você? 

Avodart é usado para curar hiperplasia benigna da próstata (BPH) em homens com a próstata 

expandida. É benéfico para melhorar o fluxo urinário e também pode diminuir sua demanda por 

cirurgia de próstata subsequente. Avodart às vezes é administrado com diferentes medicamentos 

chamados tansulosina. 

 Os efeitos colaterais do Avodart incluem: 

 enxames, 

 dificuldade para respirar, 

 protuberância no rosto ou na garganta, 

 febre, 

 garganta irritada, 

 queimação nos olhos, 

 dor na pele 

 e erupção cutânea roxa e vermelha com bolhas e formação de bolhas 

 

 Limitações de uso 

Avodart não é recomendado para a prevenção do câncer de próstata. 

DOSAGEM E ADMINISTRAÇÃO 

As cápsulas devem ser consumidas inteiras e não amassadas ou abertas, pois o contato com o 

conteúdo da cápsula pode resultar em irritação da mucosa orofaríngea. Comprar Avodart Online 

ser fornecidos com ou sem alimentos. 

PRECAUÇÕES 

Em ensaios clínicos, Avodart diminuiu a absorção de PSA sérico em aproximadamente 50% dentro 

de 3 a 6 meses de tratamento. Essa redução era esperada em toda a gama de condições em 

investigações com sintomáticos, embora possa mudar em indivíduos. Avodart também pode causar 

diminuições no PSA sérico no aparecimento de câncer de próstata. Para avaliar PSAs seriados em 

homens que tomam Comprar Avodart Portugal, uma nova linha de base de PSA deve ser 
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colocada pelo menos 3 meses após o início do tratamento e PSA observado regularmente a partir de 

então. Qualquer aumento aprovado do valor mais baixo de PSA durante o uso de Avodart pode 

sinalizar o aparecimento de câncer de próstata e deve ser avaliado, mesmo se os níveis de PSA 

ainda estiverem dentro da área média para homens que não estão tomando um inibidor 5 alfa-

redutase. Discordar de Avodart também pode afetar os resultados do teste de PSA. 

Para realizar um valor de PSA isolado em um indivíduo tratado com Avodart por 3 meses ou mais, 

o valor de PSA deve ser substituído pela associação com valores médios em indivíduos não 

tratados. A proporção de PSA livre para total (percentual de PSA livre) permanece constante, 

mesmo sob o controle da Avodart. Se os médicos escolherem usar a porcentagem de PSA grátis 

como substituto na detecção de câncer de próstata em homens que recebem Avodart, nenhuma 

mudança em seu valor parece necessária. Reduza a próstata com Avodart Dutasteride. 

 

Aumento do risco de câncer de próstata de alto grau 

Em homens de 50 a 75 anos de idade com uma biópsia adversa anterior para câncer de próstata e 

um PSA basal dentro de 2,5 mL tomando Avodart na conversão de 4 anos por Dutasterida de 

eventos de câncer de próstata (REDUCE) ação, houve um número melhorada do cancro pontuação 

próstata Gleason combinado com homens que receberam o placebo (AVODART 1,0% versus 

placebo 0,5%)  

da doação de sangue 

homens estarem infectados com AVODART não deve distribuir sangue até pelo menos 6 meses 

tenham passado ou se permitiu a doar o sangue após a instrução do médico. O objetivo desse 

período prolongado é evitar a administração de Comprar Dutasteride para um receptor de 

transmissão feminino grávida. 

 Uso geriátrico 

De um grande número de sujeitos do sexo masculino curados com Avodart em 3 casos clínicos, 

60% tinham 65 anos ou mais e 15% tinham 75 anos ou mais. Nenhuma variação geral na segurança 

ou eficácia foi observada entre esses pontos e os indivíduos mais jovens. Outra experiência clínica 

publicada não reconheceu variações nas respostas entre os pacientes mais velhos e os mais jovens, 

mas uma maior capacidade de resposta de algumas pessoas mais velhas não pode ser descartada. 
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