
 

Package leaflet: Information for the patient 
 
Alfuzosin 2.5mg film-coated tablets 
Alfuzosin XL 10mg prolonged release tablets* 
Alfuzosin hydrochloride 
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1. What Alfuzosin is and what it is used for 
2. What you need to know before you take Alfuzosin  
3. Ηοw to take Alfuzosin  
4. Possible side effects 
5. Ηοw to store Alfuzosin  

 
1. What Alfuzosin is and what it is used for 
 
Alfuzosin belongs to a group of medicines called alpha-blockers. 
Alfuzosin can be used to treat the symptoms of Benign Prostatic Hypertrophy. This is when the 
prostate gland enlarges (hyperplasia), but the growth is not cancerous (it is benign). It can cause 
problems in passing water (urine). This happens mainly in older men. 

• The prostate gland lies underneath the bladder. It surrounds the urethra.  
• If the prostate gets bigger, it presses on the urethra making it smaller. This makes it difficult 

to pass water. 
• Your tablets work by relaxing the prostate gland muscle. This allows the urethra to get 

bigger and so makes it easier to pass water. 
 
2. What you need to know before you take Alfuzosin  
 
Do not take Alfuzosin if 

• You are allergic (hypersensitive) to Alfuzosin or any of the other ingredients of Alfuzosin.  
Signs of an allergic reaction include: a rash, swallowing or breathing problems, swelling of 
your lips, throat, or tongue. 

• You are taking another alpha-blocker.  
• You have something called orthostatic hypotension.  
• You have serious liver problems. 

 
 
Warnings and precautions 
 

Check with your doctor or pharmacist before taking your medicine if 
• You have chest pain (angina). 
• You have a long-term infection in your urinary tract (including your kidney, bladder and 

urethra), had difficulty when passing water or had small crystals (stones) forming ίπ the 
water. 

• You are going to have an operation on the eye because of cataract.  
• You have circulatory problems affecting the brain as there is a risk of impaired brain 

function due to low blood flow. 
• You have heart. 
• You have hereditary problems with the way your heart beats. 
• You are over 65.  



 

• You ever get painful erections of the penis, unrelated to sexual activity that will not go 
away, before or during treatment. 
 
 
Taking other medicines with Alfuzosin  
 

 
 
Do not take Alfuzosin if you are taking: 

• Other alpha-blockers such as doxazosin, indoramin, prazosin, terazosin, tamsulosin, or 
phenoxybenzamine. 

 
Check with your doctor or pharmacist before taking your medicine if: 

• In the past, you have had a large fall in blood pressure while taking an alpha-blocker (this 
could include previous use of alfuzosin.  

• You are taking a medicine for high blood pressure, as you may get dizzy, weak or start 
sweating within a few hours of taking this medicine.  

• You are taking medicines for bacterial infections (such as clarithromycin, telithromycin). 
• You are taking medicines for treatment of depression (such as nefazodone). 
• You are taking ketoconazole tablets. 

 
Taking Alfuzosin with food and drink 

• You may feel dizzy and weak while taking Alfuzosin.  If this happens do not drink any alcohol 
 

 
3. How to take Alfuzosin 
 
 

 

 Swallow your tablets whole with plenty of water. 

 Do not break, crush or chew your tablets.  

 Take this medicine after a meal. 
 
The usual dose is one Alfuzosin tablet three times a day. 
 
If you are over 65 or are being treated for high blood pressure 

 You should start on one Alfuzosin tablet in the morning and one tablet in the evening. 
 
If you have kidney problems 

 You should start on one Alfuzosin tablet twice a day. This may be changed depending upon how 
you respond. 

 
If you have liver problems 

 You should start on one Alfuzosin tablet a day. This may be changed to two tablets a day, 
depending upon how you respond. 

 
If you take more Alfuzosin than you should 
Contact your local hospital Accident and Emergency department straight away. Tell the doctor how 
many tablets you have taken.  
 
If you forget to take Alfuzosin 
Do not take a double dose to make up for a forgotten tablet. Miss it out and then go on as before. 
 



 

If you stop taking Alfuzosin 
Keep taking your tablets, even if your symptoms improve. 
  

 
 
4. Possible side effects 
 

 
 
Chest pain 
Normally, this only happens if you have had angina before. If you get chest pain stop taking your 
tablets and contact a doctor or go to a hospital immediately. 
This happens in less than 1 in 10,000 people. 
 
Allergic reactions 
You could notice symptoms of angioedema, such as a red and lumpy skin rash, swelling (on the eyelids, 
face, lips, mouth and tongue), difficulty in breathing or swallowing. These are symptoms of an allergic 
reaction. If this happens, stop taking your tablets and contact a doctor or go to a hospital 
immediately. This happens in less than 1 in 10,000 people. 
 
Painful erection of the penis (priapism) 
If you get painful erections of the penis, unrelated to sexual activity, that will not go away stop taking 
your tablets and contact a doctor or go to a hospital immediately. Frequency not known. 
 
Other side effects include: 
Common  

• Feeling dizzy or faint. 
• Headache. 
• Feeling sick (nausea). 
• Stomach pain. 
• Weakness or tiredness. 
• General feeling of being unwell. 
• Feeling dizzy, lightheaded, or faint when you stand or sit up quickly (postural hypotension). 
• Diarrhoea. 
• Dry mouth 

 
 
6.How to store Alfuzosin 
 

 
  
Keep out of the reach and sight of children. 
Do not use Alfuzosin after the expiry date which is stated on the carton. The expiry date refers to the 
last day of that month. 
Store below 30°C in a dry place. 
Medicines should not be disposed of via wastewater or household waste. Ask your pharmacist how to 
dispose of medicines no longer required. These measures will help to protect the environment. 
 
 
* Dosage form and route of administration of Alfuzosin XL 10mg prolonged release tablets should be 
prescribed according to therapeutic indication and disease severity of each individual patient. 
 
 



 

Contact with Saudi Food Drugs Authority 
Call Center                   19999 

Phone                           0118806000-0112038222 

Free Phone                  8002490000 

Email: webmaster@sfda.gov.sa 

Postal address 

Saudi Food & Drugs Authority  
(3292) North Road – Al Nafal  

        Unit (1)  
        Riyadh 13312 – 6288  
       Saudi Arabia 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

للمريض معلومات الدوائية، النشرة  
 مغلفةالملغ  2.5أقراص الفوزوزين 

 *االفراج المطولةملغ  XL  10أقراص الفوزوزين 

 الفوزوزين هيدروكلوريد 

 
 

 

 ةماذا في هذه النشر
 

 
 وما هو استخدامه نالفوزوزيما هو . 1
 الفوزوزينما تحتاج إلى معرفته قبل استخدام . 2
 الفوزوزينكيفية استخدام . 3
 اآلثار الجانبية المحتملة. 4
 الفوزوزينكيفية تخزين  5
 
 وما هو استخدامه الفوزوزينما هو . 1
 

 .ينتمي الفوزوزين إلى مجموعة من األدوية تسمى حاصرات ألفا

إنه )، ولكن النمو ليس سرطانيًا  (تضخم)يحدث هذا عندما تتضخم غدة البروستاتا . لعالج أعراض تضخم البروستاتا الحميدالفوزوزين يمكن استخدام 

 .يحدث هذا بشكل رئيسي في الرجال األكبر سنا(. البول)يمكن أن يسبب مشاكل في مرور الماء (. حميد

  .حيط باإلحليلت. تقع غدة البروستاتا تحت المثانة• 

 .عب تمرير الماءهذا يجعل من الص. إذا كبر حجم البروستاتا ، فإنه يضغط على مجرى البول مما يجعله أصغر• 

 .يسمح ذلك بزيادة حجم اإلحليل وبالتالي يسهل مرور الماء. تعمل أقراصك عن طريق إرخاء عضلة غدة البروستاتا• 
 
 الفوزوزينما تحتاج إلى معرفته قبل استخدام . 2
 

 ال تتناول الفوزوزين إذا

 .الفوزوزين األخرىين أو أي من مكونات زمن الفوزو( شديدة الحساسية)لديك حساسية • 

 .طفح جلدي أو مشاكل في البلع أو التنفس أو تورم شفتيك أو حلقك أو لسانك: تشمل عالمات رد الفعل التحسسي ما يلي

 .أنت تتناول مانع ألفا آخر• 

 .لديك شيء يسمى انخفاض ضغط الدم االنتصابي• 

 .لديك مشاكل خطيرة في الكبد• 

 

 

 

 المحاذير واإلحتياطات

 

 

 

 طبيبك أو الصيدلي قبل تناول الدواء إذاتحقق مع 

 (.الذبحة الصدرية)لديك ألم في الصدر • 

، أو واجهت صعوبة عند تمرير الماء أو كان لديك ( بما في ذلك الكلى والمثانة ومجرى البول)كنت تعاني من عدوى طويلة المدى في المسالك البولية • 

 .الماءفي شكل تت( حصوات)بلورات صغيرة 

 .لعملية جراحية في العين بسبب إعتام عدسة العين ستخضع• 

 .لديك مشاكل في الدورة الدموية تؤثر على الدماغ حيث أن هناك خطًرا من ضعف وظائف الدماغ بسبب انخفاض تدفق الدم• 

 .مشاكل في القلب لديك• 

 .قلبك نبضاتلديك مشاكل وراثية في طريقة • 

 .65عمرك أكثر من • 

 .انتصاب مؤلم للقضيب ، ال عالقة له بالنشاط الجنسي الذي لن يزول ، قبل أو أثناء العالجقد تحصل على • 

 

 

 

 أدوية أخرى مع الفوزوزين   

 

 

 

  

 :ين إذا كنت تتناولزال تتناول الفوزو

 .حاصرات ألفا األخرى مثل دوكسازوسين ، إندورامين ، برازوسين ، تيرازوسين ، تامسولوسين ، أو فينوكسي بينزامين• 

 



 

 :استشر طبيبك أو الصيدلي قبل تناول الدواء إذا

 .ينزيمكن أن يشمل ذلك االستخدام السابق للفوزو)في الماضي ، كان لديك انخفاض كبير في ضغط الدم أثناء تناول حاصرات ألفا • 

 .قليلة من تناول هذا الدواءأنت تتناول دواء الرتفاع ضغط الدم ، حيث قد تشعر بدوار أو ضعف أو تبدأ في التعرق في غضون ساعات • 

 (.مثل كالريثروميسين ، تيليثروميسين)أنت تتناول أدوية لاللتهابات البكتيرية • 

 (.مثل نيفازودون)أنت تتناول أدوية لعالج االكتئاب • 

 أنت تتناول أقراص الكيتوكونازول• 

 

 تناول الفوزوزين مع الطعام والشراب
 إذا حدث هذا فال تشرب أي كحول. الفوزوزين قد تشعر بالدوار والضعف أثناء تناول

 
 
 الفوزوزين تتناولكيف . 3
 

 
 
 .ابتلع أقراصك كاملة مع الكثير من الماء• 
 .ال تكسر أو تسحق أو تمضغ أقراصك• 
 .تناول هذا الدواء بعد تناول الوجبة• 
 

 .ين ثالث مرات في اليومزالجرعة المعتادة هي قرص الفوزو
 

 عاًما أو يتم عالجك من ارتفاع ضغط الدم 65إذا كان عمرك يزيد عن 
 .ين في الصباح وقرص واحد في المساءزقرص واحد من الفوزوبيجب أن تبدأ • 
 

 إذا كان لديك مشاكل في الكلى
 .قد يتغير هذا بناًء على كيفية ردك. ين مرتين في اليومزقرص واحد من الفوزوبيجب أن تبدأ • 
 

 إذا كنت تعاني من مشاكل في الكبد
 .يمكن تغيير هذا إلى قرصين في اليوم ، اعتماًدا على كيفية استجابتك. ين يوميازقرص واحد من الفوزوبيجب أن تبدأ • 
 

 الفوزوزين من إذا تناولت أكثر مما يجب 
 .أخبر الطبيب بعدد األقراص التي تناولتها. اتصل بقسم الحوادث والطوارئ في المستشفى المحلي على الفور

 
 تناول الفوزوزينإذا نسيت 

 .ثم استمر كما كان من قبل انسىاها. جرعة مضاعفة لتعويض القرص المنسي تتناولال 
 

 إذا توقفت عن تناول الفوزوزين
 .استمر في تناول أقراصك ، حتى لو تحسنت أعراضك

 
 
 
 اآلثار الجانبية المحتملة. 4
 
 

 
 ألم صدر

إذا شعرت بألم في الصدر ، فتوقف عن تناول أقراصك واتصل بالطبيب أو اذهب إلى . قبلعادة ، يحدث هذا فقط إذا كان لديك الذبحة الصدرية من 
 .المستشفى على الفور

 .شخص 10000من كل  1يحدث هذا في أقل من 
 

 ردود الفعل التحسسية
، وصعوبة في التنفس أو ( للسانعلى الجفون والوجه والشفاه والفم وا)قد تالحظ أعراض الوذمة الوعائية ، مثل طفح جلدي أحمر وكتل ، وتورم 

يحدث هذا في . إذا حدث هذا ، فتوقف عن تناول أقراصك واتصل بالطبيب أو اذهب إلى المستشفى على الفور. هذه أعراض رد فعل تحسسي. البلع
 .شخص 10000من كل  1أقل من 

 
 (القساح)االنتصاب المؤلم للقضيب 

توقف عن تناول أقراصك واتصل بالطبيب أو اذهب إلى  ،يختفي والذي ال إذا حصلت على انتصاب مؤلم للقضيب ، ال عالقة له بالنشاط الجنسي ، 
 .التردد غير معروف. المستشفى على الفور

 
 :تشمل اآلثار الجانبية األخرى ما يلي

 مشترك
 .الشعور بالدوار أو اإلغماء• 



 

 .صداع الراس •
 (.الغثيان)الشعور بالغثيان • 
 .آالم في المعدة• 
 .الضعف أو التعب• 
 .الشعور العام باإلعياء• 
 (.انخفاض ضغط الدم الوضعي)الشعور بالدوار أو الدوار أو اإلغماء عند الوقوف أو الجلوس بسرعة • 
 .إسهال •
 .فم جاف •

 
 
 كيفية تخزين الفوزوزين .6
 
 

 
 .لتبقي بعيدا عن متناول وبصر األطفا

 .يشير تاريخ انتهاء الصالحية إلى اليوم األخير من ذلك الشهر. بعد تاريخ انتهاء الصالحية المذكور على الكرتونالفوزوزين ال تستخدم 
 .درجة مئوية في مكان جاف 30يجب التخزين بدرجة حرارة أقل من 

. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من األدوية التي لم تعد مطلوبة. المنزليةال يجب التخلص من األدوية عن طريق مياه الصرف الصحي أو النفايات 
 .ومن شأن هذه التدابير أن تساعد على حماية البيئة

 
 .المطولة طبقاً لإلشارة العالجية وشدة المرض لكل مريض على حدة XL 10mg يجب وصف شكل وطريقة إعطاء أقراص الفوزوزين* 
 
 
 

للغذاء والدواءلإلتصال بالهيئة العامة   
  19999الرقم الموحد                   

0112038222 - 0118806000                      هاتف رقم   
8002490000الهاتف المجاني                   

webmaster@sfda.gov.sa: البريد األلكتروني  
 

للهيئة العامة للغذاء والدواء العنوان البريدي   
لاحي النف –الشمالي الطريق الدائري   (3292)  

1الوحدة رقم   
6288 – 13312الرياض    

 المملكة العربية السعودية
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


