
 BPH ile maçta

ideal skor için...

Bilinen en üroselektif      -blokerdir.1

BPH’a bağlı en rahatsız edici semptomları (sık idrara çıkma, 
noktüri, mesaneyi tam boşaltamama hissi) eş zamanlı 
gidermede tamsulosinden daha etkindir.2

Noktüri tedavisinde etkindir.2

Kardiyovasküler güvenliliği kanıtlanmıştır.2, 4

Hızlı etki başlangıcına sahiptir (2-6 saat).3

PDE-5 inhibitörleri ve antihipertansif  ilaçlarla birlikte güvenle kullanılabilir.2, 5, 6

İlaç değişim oranı diğer     -blokerlere oranla daha düşüktür.7 
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Sık idrara çıkma

Noktüri

Mesaneyi
tam boşaltamama

hissi




