
 

 

Pakendi infoleht: informatsioon kasutajale 

 
Finpros 5 mg, õhukese polümeerikattega tabletid 

Finasteriid 
 

 

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. 
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. 
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile 

kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased. 
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime 

võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4. 
 
Infolehe sisukord 

1. Mis ravim on Finpros ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne Finpros’i võtmist 
3. Kuidas Finpros’i võtta 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5. Kuidas Finpros’i säilitada 
6. Pakendi sisu ja muu teave 
 
 
1. Mis ravim on Finpros ja milleks seda kasutatakse 

 

Finpros kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse 5-alfareduktaasi inhibiitoriteks. Need toimivad 
meestel eesnäärme suurust vähendavalt. 
 
Finpros’i kasutatakse eesnäärme healoomulise (mittekantserogeense) suurenemise raviks ja 
kontrollimiseks. 
 
 
2. Mida on vaja teada enne Finpros`i võtmist 

 
Finpros’i ei tohi võtta: 
- kui olete toimeaine või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes 

allergiline; 
- kui te olete naine (vt ka lõik „Rasedus ja imetamine“) või laps. 
 
Hoiatused ja ettevaatusabinõud 

Enne Finpros`i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
- kui teil on maksafunktsiooni häired; 
- kui teil on raskusi põie täieliku tühjendamisega või uriinivool on märgatavalt vähenenud, peab 

arst teid enne Finpros’i võtmist põhjalikult uurima, et välistada teised kuseteede 
obstruktsioonid. 

- kui teil on vaja teha PSA-vereproovi, siis informeerige enne oma arsti, sest finasteriid võib testi 
tulemusi muuta. 

 
Kui teie seksuaalpartner on või võib olla rase, tuleb vältida tema kokkupuudet teie seemnevedelikuga, 
mis võib sisaldada väga vähesel määral ravimit (vt ka lõik „Rasedus ja imetamine“). 
 

Meeleolu muutused ja depressioon 

Finpros’iga ravitud patsientidel on teatatud meeleolu muutustest, sealhulgas meeleolu langus, 
depressioon ja harvematel juhtudel suitsiidimõtted. Kui teil esineb mõni nendest sümptomitest, 
pöörduge abi saamiseks oma arsti poole nii kiiresti kui võimalik. 
 



 

 

Lapsed 

Finpros’ i ei tohi kasutada lastel. 
 
Muud ravimid ja Finpros 
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada 
mis tahes muid ravimeid. 
 
Finpros’i tablette võib tavaliselt võtta koos teiste ravimitega. 
 
Finpros koos toidu ja joogiga 
Finpros’i võib võtta koos toiduga või ilma. 
 
Rasedus ja imetamine 

Finpros on ette nähtud kasutamiseks ainult meestel. 
Kui teie seksuaalpartner on või võib olla rase, tuleks vältida tema kokkupuudet teie seemnevedelikuga, 
mis võib sisaldada väga vähesel määral ravimit. 
Rasedad ja rasestumisvõimelised naised ei tohi puutuda Finpros purustatud või purunenud 

tablette. Kui finasteriid imendub läbi naha või kui meessoost loodet kandev rase naine võtab seda suu 
kaudu, võib sündival lapsel esineda suguelundite väärarenguid. Tabletid on kaetud õhukese 
polümeerikattega, mis takistab kokkupuudet tablettides sisalduva finasteriidiga, kui need ei ole 
purunenud või purustatud. 
 

Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
Ei ole tõendusmaterjali, mis näitaks, et Finpros mõjutaks autojuhtimise või masinate käsitsemise 
võimet. 
 

Finpros sisaldab laktoosi ja naatriumi 

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi kasutamist 
konsulteerima oma arstiga. 
See ravim sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi ühes tabletis, see tähendab on põhimõtteliselt 
„naatriumivaba“. 
 
 
3. Kuidas Finpros`i võtta 

 

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage 
nõu oma arsti või apteekriga. 
 
Tavaline annus on 1 tablett ööpäevas. 
 
Tablett tuleb alla neelata tervelt, seda ei tohi poolitada ega purustada. Seda võib võtta koos toiduga või 
ilma. 
 
Kuigi paranemist võib täheldada juba lühikese aja pärast, on vajalik ravi jätkamine vähemalt kuus 
kuud. Ärge muutke annust ega lõpetage ravi ilma arsti käest nõu küsimata. 
 
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 
Kui te võtate Finpros’i rohkem kui ette nähtud 

Kui võtate liiga palju ravimit, siis tuleb kohe pöörduda arsti poole või lähimasse haiglasse. 
 
Kui te unustate Finpros’i võtta 
Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata. Võtke järgmine annus nagu 
tavaliselt. 
 
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 



 

 

 
 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
 
Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. 
 
Lõpetage Finpros’i kasutamine ja rääkige kohe oma arstile, kui teil tekib mõni järgmistest 

sümptomitest: 
- näo-, keele- või kõriturse 
- neelamisraskused 
- nõgestõbi ja hingamisraskused. 
Need sümptomid võivad olla allergilise reaktsiooni, angioödeemi, tunnuseks, mille esinemissagedus 
on teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel). 
 
Muud kõrvaltoimed: 
 
Sage (võib esineda kuni 1 kasutajal 10-st): 
- võimetus saavutada erektsiooni 
- kahanenud seksuaalne võimekus 
- vähenenud ejakulaadi kogus. 
 

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 kasutajal 100-st): 
- nahalööve 
- rindade tundlikkus ja/või rindade suurenemine 
- ejakulatsiooni häired. 
 
Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel): 
- depressioon 
- ärevus 
- sugutungi langus, mis võib jätkuda ka pärast ravi lõpetamist 
- südamelöökide tunnetamine (palpitatsioonid) 
- muutused maksafunktsioonis, mis on nähtavad vereanalüüsis 
- sügelus, urtikaaria (nõgestõbi) 
- valu munandites 
- võimetus saavutada erektsiooni, mis võib jätkuda ka pärast ravi lõpetamist 
- meeste viljatus ja/või halb sperma kvaliteet. 
 
Rääkige oma arstile koheselt, kui teil tekivad mistahes muutused rinnakoes, nagu näiteks tükid rinnas, 
valu, rindade suurenemine või eritis rinnanibust. Need võivad olla märgid tõsise seisundi kohta, nagu 
rinnanäärmevähk. 
 
Kõrvaltoimetest teatamine 

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla 
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada 
www.ravimiamet.ee kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest. 
 
 
5. Kuidas Finpros`i säilitada 
 
Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab 
selle kuu viimasele päevale. 
 
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi. 
 



 

 

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada 
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda. 
 
 
6. Pakendi sisu ja muu teave 

 
Mida Finpros sisaldab 

- Toimeaine on finasteriid. Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 5mg finasteriidi. 
Teised abiained on: 

- tableti sisu: laktoosmonohüdraat, mikrokristalliline tselluloos, preželatiniseeritud tärklis, 
laurüülmakrogoolglütseriidid, naatriumtärklisglükolaat, magneesiumstearaat; 

- tableti kate: hüpromelloos, makrogool 6000, titaandioksiid (E171) ja indigokarmiin 
alumiiniumlakk (E132). Vt lõik 2 „Finpros sisaldab laktoosi ja naatriumi“. 

 

Kuidas Finpros välja näeb ja pakendi sisu 

Finpros on sinine ümmargune kaksikkumer tablett, märgistusega “F5”. Tableti läbimõõt on 7 mm. 
 
Karbid sisaldavad 7, 14, 28, 30, 49, 50, 60, 90, 98, 100 või 300 tabletti blisterpakendis. 
Plastikpurgid sisaldavad 10, 30, 50, 100 või 300 tabletti. 
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 
 
Müügiloa hoidja ja tootja 

Müügiloa hoidja 
KRKA, d.d., Novo mesto 
Šmarješka cesta 6 
8501 Novo mesto 
Sloveenia 
 
Tootjad 
Actavis hf. 
Reykjavíkurvegur 78 
IS-220 Hafnarfjördur 
Island 
 
KRKA, d.d., Novo mesto 
Šmarješka cesta 6 
8501 Novo mesto 
Sloveenia 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. 
 
KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal 
Pärnu mnt 141 
11314 Tallinn 
Tel. 6671658 
 
Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2020. 


