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Příloha č. 2 k  rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls200323/2009

Příbalová informace – informace pro uživatele

PENESTER
potahované tablety 
(finasteridum)

Přečtete si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
 Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobně. Mohl by jí 

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si 

všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek PENESTER a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PENESTER  užívat
3. Jak se přípravek PENESTER užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek PENESTER uchovávat
6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK PENESTER A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Váš lékař Vám předepsal Penester, protože máte stav, který je znám jako benigní hyperplazie 
prostaty. Zvětšila se Vám prostata, žláza, která je v blízkosti močového měchýře, a tím došlo 
ke vzniku obtíží s močením. Benigní hyperplazie prostaty je běžná u mužů starších 50 let a
její výskyt narůstá s věkem. U některých mužů může benigní hyperplazie prostaty způsobovat 
vážné problémy, včetně infekcí močových cest, náhlé neschopnosti močit (akutní retence 
moči), právě tak jako nutnost chirurgického výkonu. Vývoj a zvětšení prostaty a následná 
benigní hyperplazie prostaty závisí na přeměně testosteronu, mužského pohlavního hormonu, 
na dihydrotestosteron uvnitř prostaty.  
Penester se používá k léčení a stabilizaci benigní hyperplazie prostaty. Penester způsobuje 
zmenšení zvětšené prostaty a zmírňuje výše uvedené močové potíže. Penester účinně snižuje 
hladinu dihydrotestosteronu v krvi i v prostatě.  
Při dlouhodobém klinickém sledování pacientů léčených dávkou 5 mg finasteridu – léčivé 
látky Penesteru - denně bylo potlačení dihydrotestosteronu spojeno se snížením rizika rozvoje 
náhlé neschopnosti močit a nutnosti chirurgického výkonu, se zlepšením močových potíží, se 
zvýšením průtoku moči a se zmenšením objemu prostaty. Výsledky potvrzují, že finasterid 
zvrátil vývoj benigní hyperplazie prostaty u mužů se zvětšenou prostatou. 

Penester se užívá k léčbě benigní hyperplazie prostaty.  
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Penester pomáhá snížit riziko vývoje akutní urinární retence (náhlé neschopnosti močit) a 
potřeby chirurgického výkonu

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK 
PENESTER UŽÍVAT

Neužívejte přípravek PENESTER
- Penester se nesmí užívat při alergiích na některou složku přípravku.  

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku PENESTER je zapotřebí 
- Choroba se vyskytuje pouze u mužů, proto Penester není určen pro použití u žen a dětí. 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Penester a jiné léky se většinou vzájemně neovlivňují. Přesto by měl být lékař informován o 
Všech lécích, které užíváte nebo hodláte užívat, včetně léků volně prodejných.  
Při předpisu dalších léků informujte svého lékaře, že užíváte Penester. 

Užívání přípravku PENESTER s jídlem a pitím
Přípravek můžete užívat s jídlem nebo bez jídla.

Těhotenství a kojení
Ženy, které jsou těhotné nebo mohou být těhotné nesmějí užívat Penester. Nesmějí ani 
manipulovat s rozdrcenými nebo rozlomenými tabletami Penesteru. Pokud je léčivá látka 
Penesteru užita spolknutím nebo vstřebána kůží ženy, která je těhotná a plod je mužského 
pohlaví, léčivá látka by mohla způsobit postižení pohlavních orgánů u dítěte mužského 
pohlaví. Pokud přijde těhotná žena do styku s léčivou látkou, obsaženou v přípravku Penester, 
je nutno obrátit se na lékaře. Tablety Penesteru jsou potaženy a při normální manipulaci, 
pokud nejsou rozlomeny nebo rozdrceny, ke kontaktu s léčivou látkou nedojde.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Pozornost není ovlivněna.

Důležité informace o některých složkách přípravku PENESTER
Přípravek obsahuje laktosu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se
se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK PENESTER UŽÍVÁ

Užívejte Penester tak, jak Vám předepsal Váš lékař. Obvyklá dávka je jedna tableta denně s 
jídlem nebo bez jídla.  
Benigní hyperplazie prostaty se vyvíjí dlouhou dobu. U některých pacientů dochází k 
rychlému zlepšení příznaků, ale možná budete potřebovat užívat přípravek přinejmenším 6 
měsíců, než dojde k zlepšení Vašich potíží s močením. Penester může léčit Vaše příznaky a 
stabilizovat nemoc pouze jestliže pokračujete v užívání po dlouhou dobu. Ať již pozorujete 
zmírnění příznaků či jejich změnu nebo ne, léčba přípravkem může snížit riziko Vaší 



3/4

neschopnosti močit i riziko nutnosti chirurgického výkonu. Musíte navštěvovat Vašeho lékaře 
pravidelně, aby bylo možno zkontrolovat a vyhodnotit vývoj Vaší choroby. 

Penester může ovlivnit výsledky jednoho vyšetření krve, které se nazývá PSA (vyšetření na 
specifický prostatický antigen). Jestliže máte absolvovat toto vyšetření, sdělte svému lékaři, 
že užíváte Penester. 

Jestliže jste užil(a) více přípravku PENESTER než jste měl(a)
Jestliže si vezmete příliš mnoho tablet, vyhledejte ihned svého lékaře. 
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněla užít přípravek PENESTER
Užívejte Penester podle předpisu. Když však vynecháte dávku, neberte si tabletu navíc. Dále 
pokračujte podle obvyklého plánu.  

Jestliže jste přestala užívat přípravek PENESTER 
Délku doby užívání přípravku Penester určí Váš lékař.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře 
nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může i PENESTER způsobit nežádoucí účinky, které se ale 
nemusí vyskytnout u každého.
Při užívaní PENESTER se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazené podle 
výskytu frekvencí:

Velmi časté (u více než 1 z 10 léčených):
 Znížení hladiny PSA (specifický prostatický antigen) 
Časté (u 1-10 ze 100 léčených):
 Impotence, poruchy ejakulace (snížený objem ejakulátu), zvětšení prsů, snížení libida
Méně časté (u 1- 10 z 1000 léčených):
 Bolestivost prsů, vyrážka
Není známo (nelze z dostupných údajů určit):
Bolest varlat, reakce z přecitlivělosti včetně svědění, kopřivky a otoku rtů a obličeje

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, 
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK PENESTER UCHOVÁVAT 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
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Přípravek PENESTER nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za 
„EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření 
pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek PENESTER obsahuje
Léčivou látkou je finasteridum 5 mg v 1 potahované tabletě 
Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, povidon 30, sodná sůl 
dokusátu, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), magnesium-stearát, hypromelosa 2910/5, 
makrogol 6000, mastek, oxid titaničitý, simetikonová emulze SE 4, žlutý oxid železitý.

Jak přípravek PENESTER vypadá a co obsahuje toto balení
Popis: žluté kulaté bikonvexní potahované tablety o průměru 7,1 mm
Velikost balení: 30 nebo 100 (v neprůhledných  blistrech)  a  30 nebo 90  (průhledných 
blistrech) potahovaných tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Zentiva, k. s., Praha, Česká republika
  
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 
5.5. 2010




