
صحة الرجل مع هورموسان

معلومات خاصة بالمرضى

حضرة المريض المحترم، 

تساقط الشعر من المشاكل التي ال يحبذ الكثير من الرجال المعنيين بها التحدث عنها. الخبر الجيد هو أن: هذا المرض قابل للعالج. حصلت في الصيدلية على منتج 
من شركة هورموسان. تحصل فيما يلي على لمحة قصيرة عن كيفية تناول فيناستريد-هورموسان 1 مغ بشكل صحيح وكذلك معلومات عن آلية تأثيره وعن مدة 

العالج.

تساقط الشعر 

الشكل المعتاد من تساقط الشعر هو تساقط الشعر الوراثي، والذي يسمى أيًضا الصلع الوراثي. ويمكن مالحظة هذا النوع لدى الرجال بشكل أكثر.

تعمل مادة فيناستريد على تثبيت نمو الشعر. يمكن مالحظة تحسن محتمل بعد 3 حتى 6 أشهر كأقرب وقت بسبب مدة نمو الشعر. من المهم بعد ذلك تناول األقراص 
بشكل منتظم للحفاظ على النتيجة التي تم التوصل إليها. لذلك ال توقف العالج.

  فيناستريد-هورموسان 1 مغ

  •   تناول األقراص: قرص واحد )1 ملغ( يوميًا، دون االرتباط بوجبة معينة. ال تتناول أكثر من قرص واحد، ألنه لم يثبت أن زيادة الجرعة تؤدي إلى تحقيق نتائج 
أفضل.

  •  بدء التأثير: بعد 3 إلى 6 أشهر

  •   إمكانية التعويض: يُصرف العقار بالفعل بوصفة طبية، ولكن ال يُعوض عن تكاليفه من طرف صندوق التأمين الصحي القانوني، ألنه يندرج تحت ما يسمى 
بعقار نمط الحياة.

  •  اآلثار الجانبية المحتملة#: خطر األعراض النفسية، مثل الخوف، والمزاج االكتئابي، واالكتئاب، والضعف الجنسي

       قد تُحدث أثناء العالج تغيرات في المزاج، ومزاج اكتئابي، واكتئاب، وأفكار انتحارية، وضعف جنسي، بما في ذلك ضعف االنتصاب واضطرابات القدف 
وانخفاض الرغبة الجنسية. قد تستمر االضطرابات الجنسية بعد توقيف العالج لمدة تزيد عن 10 سنوات.

      إذا ظهرت أعراض نفسية أثناء عالج الصلع الوراثي، فتوقف عن استخدام فيناستريد واطلب استشارة طبية. 

  •    معلومة مهمة: احرص رجاًء على أنه ال ينبغي للمرأة الحامل لمس أقراص مكسورة أو مفتتة، ألنها تشكل خطًرا على 
الجنين الذكر.

 # المزيد من المعلومات متوفرة في النشرة الموجودة في العبوة.
/https://www.männersache-hormosan.de :المزيد من المعلومات

مع دعم شركة Hormosan Pharma ذ.م.م.


