
טדלפיל
fil) la da'(tah - כ מבוטא

?זו תרופה נרשמה האם היי

 לגרום עלולה זו מוגברת דם זרימת. מיני גירוי במהלך לפין הדם זרימת הגברת ידי על זיקפה בבעיות לטיפול פועל זה.
 המובילים בכלים גבוה דם לחץTadalafil .) פוספודיאסטראז מעכבי הנקראות תרופות של בקבוצה  הוא .)PDE(לזקפה

 עם אנשים אצל הגופנית הפעילות יכולת לשיפור  משמש ;PAH(ועייפות סחרחורת, נשימה לקוצר הגורם, לריאות דם
 לא והתרוקנות, חלש זרם, כדרור, היסוס( שתן במתן קושי הכוללים )Tadalafil )Adcirca .עורקי ריאתי דם לחץ יתר

מוגדלת ערמונית )מבוגרים בגברים שתן במתן ודחיפות ותדירות, כואבת שתן הטלת), השתן   שלפוחית של מלאה

)BPH; (זקפה על לשמור או לקבל יכולת חוסר; אימפוטנציה ,)הערמונית של שפירה היפרפלזיה של  ותסמיניםED, 
 )Tadalafil )Cialisזיקפה בהפרעות לטיפול  משמש

 החשק את מגביר או זיקפה בעיות מרפא לא שזה לדעת עליך, זיקפה בהפרעות לטיפול טדלפיל נוטל אתה אם
 האנושי החיסוני הכשל וירוס כגון מיני במגע המועברות מחלות של התפשטות או הריון מונע אינוTadalafil . המיני

.(HIV)

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

Tadalafil אוכל בלי או עם להילקח יכול זה. הפה דרך לנטילה כטבליה מגיע.

 דרכים שתי ישנן. זו בפסקה וההנחיות שלך הרופא הנחיות אחר עקוב, זיקפה בבעיות לטיפול טדלפיל נוטל אתה אם
 נוטלים לעיתים. לך המתאים המינון לוח לגבי שלך הרופא עם שוחח. הצורך לפי או יומי אוtadalafil,  לקחת שונות

 שלך הרופא. שעות24  בכל אחת מפעם יותר ולא מינית פעילות לפני דקות30  לפחות כלל בדרך, הצורך לפי טדלפיל
 פעם לפעמים נלקח גם טדלפיל. מינית פעילות לפניtadalafil  לקחת עבורך ביותר הטוב הזמן את להחליט לך יעזור
 נוטל אתה אם. המנות בין עת בכל מינית פעילות לנסות יכול אתה. המינית הפעילות לעיתוי קשר ללא יום בכל ביום

 נוטלים או מסוימים בריאותיים מצבים לך יש אם. יום בכל שעה באותה בערך אותו קח, קבוע זמנים בלוח טדלפיל
 יותר נמוך מינון לרשום עשוי או יותר נמוכה בתדירות טדלפיל ליטול לך להורות עשוי שלך הרופא, מסוימות תרופות

 כל להסביר שלך הרוקח או מהרופא ובקש, בקפידה שלך המרשם תווית על ההוראות אחר עקוב. ביום פעם שתילקח
 קרובות לעתים אותו לקחת או ממנו פחות או יותר ליטול אין. ההוראות לפי בדיוקtadalafil  קח. מבין שאינך חלק
.שלך הרופא שרשם ממה יותר
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 צריך אתה. זו בפסקה וההנחיות שלך הרופא הנחיות אחר עקובBPH,  או-PAH ב לטיפולtadalafil  לוקח אתה אם
 את לחלק אין; יום בכל אחת בשעה שלך היומית למנה הטבליות כל את קח. ביום אחת פעםtadalafil  לקחת

ב לטיפול תרופות נוטל כבר אתה אם. יום בכל שעה באותה בערךtadalafil  קח. נפרדות כמנות לקחת הטבליות

,BPH-הטיפול התחלת לפני אחד יום לפחות שלך האחרת התרופה את לקחת להפסיק לך לומר עשוי שלך הרופא 
.מבין שאינך חלק כל להסביר שלך הרוקח או מהרופא ובקש, בקפידה שלך הרופא הנחיות אחר עקוב. בטדלפיל

 את יקטין או ויגדיל טדלפיל של ממוצע במינון יתחיל כנראה שלך הרופא, זיקפה הפרעות עבור טדלפיל נוטל אתה אם
.לוואי תופעות חווה אתה אם או טוב פועל אינוtadalafil  אם שלך לרופא ספר. לתרופה לתגובתך בהתאם שלך המינון

 לקחת המשך. אותו מרפא אינו אך-PAH ב שולט שטדלפיל לדעת עליך-PAH, ב לטיפול טדלפיל נוטל אתה אם
tadalafilלקחת תפסיק אל. טוב מרגיש אתה אם גם  tadalafilשלך הרופא עם לדבר מבלי.

.המטופל עבור היצרן מידע של עותק שלך מהרופא או מהרוקח בקש

זו בתרופה השימושים

.נוסף מידע לקבלת הרוקח או הרופא את שאל; אחרים לשימושים להירשם עשויה זו תרופה

?מיוחדים זהירות באמצעי לנקוט יש

tadalafil, נטילת לפני
 בטבליות מהמרכיבים אחד לכל או, אחרת תרופה לכל-tadalafil, ל אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

.tadalafilהמרכיבים של רשימה שלך מהרוקח בקש.

( דיניטראט איזוסורביד כגון חנקות או) אדמפס( ריוציגואט לאחרונה נטלת או נוטל אתה אם שלך לרופא ספר
). ועוד ניטרוסטט, ניטרומיסט, ניטרו-דור, מיניטראן( וניטרוגליצרין) מונוקט( מונוניטרט איזוסורביד), איסורדיל

 את שאל. ומשחות משחות, מדבקות, תרסיסים), ללשון מתחת( תת-לשוניות טבליות, כטבליות מגיעות חנקות
tadalafil  לקחת לא לך יגיד כנראה שלך הרופא. חנקות מכילות שלך התרופות כל אם בטוח אינך אם שלך הרופא

.ניטרטים לוקח אתה אם

 ניטראט בוטיל, ניטראט אמיל כגון') פופרים(' ניטרטים המכילות רחוב תרופות נוטל אתה אם שלך לרופא ספר
 רחוב תרופות לוקח אתה אםtadalafil  לקחת לא לך יגיד כנראה שלך הרופא. טדלפיל נטילת בזמן ניטריט או

.חנקות המכילות

 אחד עם רק מטופל להיות צריך אתהCialis. - וAdcirca  המותג שמות תחת זמיןtadalafil  כי לדעת צריך אתה
.פעם בכל האלה מהמוצרים

. לקחת מתכוון או נוטל אתה תזונה ותוספי ויטמינים, מרשם ללא או מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר
), קרדורה( דוקאזוזין), אורוקסטרל( אלפוזוזין כגון אלפא חוסמי: הבאים מהדברים אחד כל להזכיר הקפד

טרזוזין ו), לין'בג, פלומקס( טמסולוסין), רפאפלו( סילודוזין), מיניפרס( פרזוזין), לין'בג, אבודארט( דוטאסטריד

;amiodarone )Cordarone, Pacerone( ;כגון מסוימים אנטי-פטרייתיים חומרים

-PEG(, itraconazole )Onmel, Sporanox(, ketoconazole )Extina, Ketozole, Nizoral, Xolegel( 
fluconazole )Diflucan(, griseofulvin )Grifulvin, Grisו

voriconazole )Vfend(; aprepitant )Emend(; bosentan )Tracleer(; carbamazepine-
,Carbatrol, Epitol, Tegretol, Teril)אחרים ;( clarithromycin ,Biaxin)ב ;(Prevpac- diltiazem

,Cardizem, Cartia,Tiazac)אחרים ;( efavirenz)באטריפלה, סוסטיבה ;(אריתרומיצין -Mycin, Erythrocin)
;(EES, Eפרוטאז מעכבי  HIVאינדינאביר כולל  nelfinavir )Viracept( ,(Crixivan)ו ritonavir- ,Norvir)ב

,(Kaletra- lovastatin ,Altocor)ב ;(Advicor-דם לחץ ליתר תרופות ;nefazodone; nevirapine
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 .)לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות מינון את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן.
, בריפאמט) ;)זולופט( סרטרלין ;)telithromycin )Ketek ;ו ,verpamil )Calan, Covera, Verelan-בטארקה
פניטק, דילנטין( פניטואין; פנוברביטל ,rifabutin )Mycobutin(; rifampin )Rifadin, Rimactane ;בריפאטר

-PAH; (ל אחרים טיפולים או תרופות; זיקפה לבעיות אחרים טיפולים או תרופות)Viramune(; 

.ון'ג סנט וורט במיוחד, נוטל אתה צמחיים מוצרים אילו שלך לרופא ספר

 לאחרונה סבלת ואם; שעות-4 מ יותר שנמשכה זקפה לך הייתה פעם אי אם; מעשן אתה אם שלך לרופא ספר
 של גדולה כמות אובדן( להתייבשות לגרום שעלולה מרובה הזעה או נוזלים מספיק שתית לא, הקאות, משלשולים

 חסימת(PVOD;  מחלה. חסימים ריאתיים ורידים פעם אי לך היה או לך יש אם שלך לרופא גם ספר. גוף נוזלי
; סדיר לא דופק; נמוך או גבוה דם לחץ; גבוה כולסטרול; סוכרת; הפין צורת על המשפיע מצב כל); בריאות ורידים
; הדם בזרימת בעיות; דימום הפרעת; בקיבה כיבים; מוחי שבץ); בחזה כאבים( אנגינה; לב ספיקת אי או לב התקף
 או), הפלזמה תאי של סרטן( נפוצה מיאלומה), האדומים הדם תאי של מחלה( חרמשית אנמיה כגון דם בתאי בעיות

 מבני אחד כל או אתה אם שלך לרופא גם ספר. כבד מחלת או, כליה, לב או); דם תאי) הלבן סרטן( לוקמיה
 פעם אי אם או) ראייה לאובדן הגורם תורשתי עיניים מצב( פיגמנטוזה רטיניטיס כגון, עיניים ממחלת סבל משפחתך

 לעצבים הדם זרימת של מחסימה נגרם הראייה שאובדן אמרו היית אם במיוחד, פתאומי חמור ראייה אובדן לך היה
.לראות לך שעוזרים

 או להריון להיכנס מתכננת, בהריון את אם שלך לרופא ספר-PAH, ב לטיפול טדלפיל נוטל ואתה אישה את אם
.שלך לרופא התקשר, טדלפיל נטילת בזמן להריון נכנסת אם. מניקה

.טדלפיל נוטל שאתה השיניים לרופא או לרופא ספר, שיניים ניתוח כולל, ניתוח עובר אתה אם

 אתה אםtadalafil.  עם שלך הטיפול במהלך אלכוהוליים במשקאות הבטוח השימוש על שלך הרופא עם שוחח
 סביר טדלפיל נוטל שאתה בזמן) וויסקי זריקות חמש או יין כוסות מחמש יותר( אלכוהול של גדולה כמות שותה
 .נמוך דם ולחץ מהיר דופק, ראש כאב, סחרחורת כגון טדלפיל של מסוימות לוואי תופעות שתחווה יותר

 מקצוע איש ידי על הומלצת פעם אי אם שלך לרופא ספר, זיקפה בהפרעות לטיפול טדלפיל נוטל אתה אם
 פעילות במהלך בחזה כאבים חווית פעם אי אם או רפואיות מסיבות מינית מפעילות להימנע הבריאות בתחום

בחזה כאבים חווה אתה אם. לב מחלת לך יש אם במיוחד, שלך הלב על עומס להיות עלולה מינית פעילות. מינית

 והימנע, חירום רפואי טיפול קבל או מיד שלך לרופא התקשר, מינית פעילות במהלך בחילה או סחרחורת,
.אחרת לך יגיד שלך שהרופא עד מינית מפעילות

לב לבעיית חירום רפואי לטיפול תזדקק פעם אי אם. טדלפיל נוטל שאתה שלך הבריאות שירותי ספקי לכל ספר

.טדלפיל נטלת לאחרונה מתי לדעת יצטרכו בך המטפלים הבריאות שירותי ספקי,

?מיוחדות תזונה הוראות אחר לעקוב עליי האם

.התרופה נטילת בזמן אשכוליות מיץ ושתיית אשכוליות אכילת על שלך הרופא עם שוחח

?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע

 עם. זאת זוכר שאתה ברגע שהוחמצה המנה את קח, קבוע זמנים בלוח זיקפה הפרעות עבור טדלפיל נוטל אתה אם
והמשך שהוחמצה המנה על דלג, הבאה למנה הזמן הגיע כמעט אם, זאת
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.החמצה על לפצות כדי ביום אחת ממנה יותר או כפולה מנה ליטול אין. שלך הקבוע המינון לוח

 הגיע כמעט אם, זאת עם. זאת זוכר שאתה ברגע שנשכחה המנה את קחBPH,  אוPAH  עבורtadalafil  לוקח אתה אם
 כדי כפולה מנה ליטול אין. במינון שלך הקבוע הזמנים בלוח והמשך שהוחמצה המנה על דלג, הבאה למנה הזמן

.שהוחמצה מנה על לפצות

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

 חולף לא או חמור הללו מהתסמינים אחד אם שלך לרופא ספר. לוואי לתופעות לגרום עלול:
Tadalafil

ראֹׁש ּכאְבֵ

צרבת או עיכול הפרעות

בחילה

ׁשלִׁשּול

ׁשטְִיפהָ

ברגליים או בזרועות, בשרירים, בגב, בבטן כאב

להְׁשִתְעַלֵ

, האלה מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:חירום רפואי טיפול קבל או מיד שלך לרופא התקשר
)נוסף למידע להלן ראה( ראייה אובדן או פתאומית ירידה

מטושטשת ראייה

)לירוק כחול בין להבחין מתקשים או חפצים על כחול גוון רואים( הצבע בראיית שינויים

)נוסף למידע להלן ראה( שמיעה אובדן או פתאומית ירידה

באוזניים צלצול

שעות-4 מ יותר שנמשכת זקפה

סחְרַחֹורתֶ

בחזה כאב

כוורות

פריחה

בליעה או נשימה קשיי

התחתונות הרגליים או הקרסוליים, הרגליים, הידיים, העיניים, השפתיים, הלשון, הגרון, הפנים של נפיחות

העור של קילוף או שלפוחיות

 הדומות אחרות תרופות או טדלפיל שנטלו לאחר שלהם הראייה כל או חלק של פתאומי אובדן חוו מהמטופלים חלק
אם ידוע לא. מסוימים במקרים קבוע היה הראייה אובדן. לטדלפיל
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 לרופא התקשר, טדלפיל נוטל שאתה בזמן פתאומי ראייה אובדן חווה אתה אם. התרופה ידי על נגרם הראייה אובדן
 סילדנפיל כגון דומות תרופות אוtadalafil  של נוספות מנות ליטול אין. חירום רפואי טיפול קבל או מיד

(Revatio, Viagra)או Vardenafil )Levitra( שלך הרופא עם שתדבר עד.

. לטדלפיל הדומות אחרות תרופות או טדלפיל שנטלו לאחר שמיעה אובדן או פתאומית ירידה חוו מהמטופלים חלק
 אובדן אם ידוע לא. התרופתי הטיפול הפסקת עם השתפר תמיד ולא אחת אוזן רק כלל בדרך כלל השמיעה אובדן

, סחרחורת או באוזניים צלצולים עם לפעמים, פתאומי שמיעה אובדן חווה אתה אם. התרופה ידי על נגרם השמיעה
 סילדנפיל כגון דומות תרופות אוtadalafil  של נוספות מנות ליטול אין. מיד לרופא התקשר, טדלפיל נוטל שאתה בזמן

(Revatio, Viagra)או Vardenafil )Levitra( שלך הרופא עם שתדבר עד.

Tadalafil התרופה נטילת בזמן חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלול

 של לוואי אירועי על דיווח לתוכנית דוח לשלוח עשויים שלך הרופא או אתה, חמורה לוואי תופעת חווה אתה אם
MedWatchוהתרופות המזון מינהל של באינטרנט (FDA)

)/MedWatch[/Safety/MedWatch ]http://www.fda.gov/Safetyhttp://www.fda.gov (1-800-332-  בטלפון או)
.(1088

?זו תרופה של וסילוק אחסון על לדעת צריך

 החדר בטמפרטורת אותו אחסן. ילדים של ידם מהישג הרחק, היטב סגור, הגיעה היא שבו במיכל התרופה את שמור
).האמבטיה בחדר לא( ולחות חום מעודפי והרחק

 יוכלו לא אחרים ואנשים ילדים, מחמד שחיות להבטיח כדי מיוחדות בדרכים נחוצות שאינן תרופות להשליך יש
 שלך מהתרופות להיפטר ביותר הטובה הדרך, זאת במקום. לאסלה התרופה את לשטוף אסור, זאת עם. אותן לצרוך

 שלך המקומית מיחזור/האשפה למחלקת פנה או שלך הרוקח עם שוחח. תרופות להחזרת תוכנית באמצעות היא
]c4Rm4p/( תרופות של בטוח לסילוק-FDA ה באתר עיין. שלך בקהילה החזרה תוכניות על ללמוד כדי

/c4Rm4p ]http://goo.glhttp://goo.gl (החזרה לתוכנית גישה לך אין אם נוסף למידע.

 שבועיים גלולות מטפלי כגון( רבים מיכלים שכן, ילדים של ידם ומהישג ראייה מטווח התרופות כל את להרחיק חשוב
בקלות אותם לפתוח יכולים צעירים וילדים לילדים עמידים אינם) ומשאפים מדבקות, קרמים, עיניים טיפות עבור ואלו

 כזה-  בטוח במקום התרופה את מיד ולהניח בטיחות מכסי לנעול תמיד, הרעלה מפני צעירים ילדים על להגן כדי.
.ידם והישג ראייה לטווח ומחוץ והרחק למעלה שנמצא

http://www.upandaway.org ]http://www.upandaway.org[

יתר מנת/חירום במקרה

בכתובת באינטרנט גם זמין מידע1-800-222-1222.  בטלפון רעלים לבקרת הסיוע לקו התקשר, יתר מנת של במקרה

/help[/help ]https://www.poisonhelp.orghttps://www.poisonhelp.org .התקף עבר, התמוטט הקורבן אם ,
911. בטלפון החירום לשירותי מיד התקשר, אותו להעיר ניתן לא או לנשום מתקשה

/a604008.html/meds/druginfohttps://medlineplus.gov5/6

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
http://goo.gl/c4Rm4p
http://www.upandaway.org/
https://www.poisonhelp.org/help
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?אחר מידע לדעת צריך

.שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור

 מחדש מילוי לגבי לך שיש שאלה כל שלך הרוקח את שאל. שלך התרופות את לקחת אחר אחד לאף תיתן אל
.שלך המרשם של

 מוצר כל וכן, נוטל שאתה) מרשם ללא( מרשם ללא ותרופות מרשם התרופות כל של כתובה רשימה לשמור לך חשוב
 או רופא אצל מבקר שאתה פעם בכל איתך זו רשימה להביא עליך. אחרים תזונה תוספי או מינרלים, ויטמינים כמו
.חירום במקרה מידע איתך לשאת חשוב, כן כמו. חולים בבית מאושפז אתה אם

רנד שמות

®אדסירקה

®סיאליס

Finasteride, Tadalafil) המכיל משולב כמוצר(®אנטדפי

15/02/2022-  אחרון עדכון

זה דף לצטט כיצד למד

ויתור כתבInc. , הבריאות מערכת רוקחי של האמריקאית האגודה

AHFS®כל®הבריאות במערכת לרוקחים האמריקאית האגודה2022. , יוצרים זכויות© . למטופל תרופות על מידע 
Bethesda, Maryland.  900, Highway, Suite-West East, 4500 ׁשכִפּול. שמורות הזכויות

ASHP. ידי על מורשה להיות חייב מסחרי לשימוש

אנוש ושירותי האמריקאי הבריאות משרדPike, Bethesda, MD Rockville 20894 8600  לרפואה הלאומית הספרייה

לבריאות הלאומיים המכונים

2022 במרץ25 : לאחרונה עודכן העמוד
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