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Tadalafil
pronunțat ca (tah da' la fil)

de ce este prescris acest medicament?

Tadalafilul (Cialis) este utilizat pentru a trata disfuncția erectilă (DE, impotență; incapacitatea de a obține sau 
de a menține o erecție) și simptomele hiperplaziei benigne de prostată (HBP; o prostată mărită) care includ 
dificultăți de urinare (ezitare, dribling, flux slab, și golirea incompletă a vezicii urinare), urinarea dureroasă și 
frecvența și urgența urinare la bărbații adulți. Tadalafilul (Adcirca) este utilizat pentru a îmbunătăți capacitatea 
de a face exerciții fizice la persoanele cu hipertensiune arterială pulmonară (HAP; hipertensiune arterială în 
vasele care transportă sângele la plămâni, provocând dificultăți de respirație, amețeli și oboseală). Tadalafilul 
face parte dintr-o clasă de medicamente numite inhibitori ai fosfodiesterazei (PDE). Funcționează pentru a 
trata disfuncția erectilă prin creșterea fluxului de sânge către penis în timpul stimulării sexuale. Acest flux 
sanguin crescut poate provoca o erecție.

Dacă luați tadalafil pentru a trata disfuncția erectilă, trebuie să știți că nu vindecă disfuncția erectilă și 
nici nu crește dorința sexuală. Tadalafilul nu previne sarcina sau răspândirea bolilor cu transmitere 
sexuală, cum ar fi virusul imunodeficienței umane (HIV).

cum trebuie utilizat acest medicament?

Tadalafilul vine sub formă de tablete de luat pe cale orală. Poate fi luat cu sau fără alimente.

Dacă luați tadalafil pentru a trata disfuncția erectilă, urmați instrucțiunile medicului dumneavoastră și recomandările din 

acest paragraf. Există două moduri diferite de a lua tadalafil, fie zilnic, fie la nevoie. Discutați cu medicul dumneavoastră 

despre programul de dozare potrivit pentru dvs. Tadalafilul se ia uneori la nevoie, de obicei cu cel puțin 30 de minute 

înainte de activitatea sexuală și nu mai des de o dată la 24 de ore. Medicul dumneavoastră vă va ajuta să decideți cel mai 

bun moment în care să luați tadalafil înainte de activitatea sexuală. Tadalafilul este, de asemenea, administrat uneori o dată 

pe zi în fiecare zi, indiferent de momentul activității sexuale. Puteți încerca o activitate sexuală în orice moment între doze. 

Dacă luați tadalafil la un program regulat, luați-l aproximativ la aceeași oră în fiecare zi. Dacă aveți anumite afecțiuni de 

sănătate sau luați anumite medicamente, medicul dumneavoastră vă poate spune să luați tadalafil mai rar sau vă poate 

prescrie o doză mai mică care să fie luată o dată pe zi. Urmați cu atenție instrucțiunile de pe eticheta rețetei și cereți-i 

medicului sau farmacistului să vă explice orice parte pe care nu o înțelegeți. Luați tadalafil exact conform instrucțiunilor. Nu 

luați mai mult sau mai puțin sau luați mai des decât este prescris de medicul dumneavoastră.
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Dacă luați tadalafil pentru a trata HAP sau HBP, urmați instrucțiunile medicului dumneavoastră și recomandările din 

acest paragraf. Ar trebui să luați tadalafil o dată pe zi. Luați toate comprimatele pentru doza zilnică o dată pe zi; nu 

împărțiți comprimatele pentru a le lua în doze separate. Luați tadalafil aproximativ la aceeași oră în fiecare zi. Dacă luați 

deja medicamente pentru tratarea HPB, medicul dumneavoastră vă poate spune să încetați să luați celelalte 

medicamente cu cel puțin o zi înainte de a începe tratamentul cu tadalafil. Urmați cu atenție instrucțiunile medicului 

dumneavoastră și cereți-i medicului dumneavoastră sau farmacistului să vă explice orice parte pe care nu o înțelegeți.

Dacă luați tadalafil pentru disfuncție erectilă, medicul dumneavoastră vă va începe probabil cu o doză medie de 
tadalafil și vă va crește sau reduce doza în funcție de răspunsul dumneavoastră la medicament. Spuneți medicului 
dumneavoastră dacă tadalafilul nu funcționează bine sau dacă aveți reacții adverse.

Dacă luați tadalafil pentru HAP, ar trebui să știți că tadalafilul controlează HAP, dar nu o vindecă. Continuați să luați 

tadalafil chiar dacă vă simțiți bine. Nu încetați să luați tadalafil fără a discuta cu medicul dumneavoastră.

Adresați-vă farmacistului sau medicului dumneavoastră pentru o copie a informațiilor producătorului pentru pacient.

există utilizări pentru acest medicament

Acest medicament poate fi prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe informații.

ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a lua tadalafil,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la tadalafil, la orice alte medicamente sau la oricare dintre 

ingredientele comprimatelor de tadalafil. Adresați-vă farmacistului pentru o listă a ingredientelor.

spuneți medicului dumneavoastră dacă luați sau ați luat recent riociguat (Adempas) sau nitrați, cum ar fi dinitrat de 
izosorbid (Isordil), mononitrat de izosorbid (Monoket) și nitroglicerină (Minitran, Nitro-Dur, Nitromist, Nitrostat, altele). 
Nitrații vin sub formă de tablete, tablete sublinguale (sub limbă), spray-uri, plasturi, paste și unguente. Întrebați medicul 
dumneavoastră dacă nu sunteți sigur dacă vreunul dintre medicamentele dumneavoastră conține nitrați. Medicul 
dumneavoastră vă va spune probabil să nu luați tadalafil dacă luați nitrați.

spuneți medicului dumneavoastră dacă luați medicamente stradale care conțin nitrați („poppers”), cum ar fi azotatul de 
amil, nitratul de butil sau nitritul în timp ce luați tadalafil. Medicul dumneavoastră vă va spune probabil să nu luați tadalafil 
dacă luați medicamente stradale care conțin nitrați.

trebuie să știți că tadalafilul este disponibil sub mărcile Adcirca și Cialis. Ar trebui să fiți tratat 
doar cu unul dintre aceste produse odată.

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce alte medicamente eliberate și fără prescripție 
medicală, vitamine și suplimente nutritive luați sau intenționați să luați. Asigurați-vă că menționați oricare 
dintre următoarele: alfa-blocante, cum ar fi alfuzosin (Uroxatral), doxazosin (Cardura), dutasterid (Avodart, 
în Jalyn), prazosin (Minipress), silodosin (Rapaflo), tamsulosin (Flomax, în Jalyn) și terazosin; amiodarona 
(Cordarone, Pacerone); anumite antifungice cum ar fi fluconazol (Diflucan), griseofulvin (Grifulvin, Gris-
PEG), itraconazol (Onmel, Sporanox), ketoconazol (Extina, Ketozole, Nizoral, Xolegel) și voriconazol (Vfend); 
aprepitant (Emend); bosentan (Tracleer); carbamazepină (Carbatrol, Epitol, Tegretol, Teril, altele); 
claritromicină (Biaxin, în Prevpac); diltiazem (Cardizem, Cartia,Tiazac, altele); efavirenz (Sustiva, în Atripla); 
eritromicină (EES, E-Micină, Eritrocină); inhibitori de protează HIV, inclusiv indinavir (Crixivan), nelfinavir 
(Viracept) și ritonavir (Norvir, în Kaletra), lovastatin (Altocor, în Advicor); medicamente pentru 
hipertensiune arterială; nefazodonă; nevirapină
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(Viramune); alte medicamente sau tratamente pentru disfuncția erectilă; alte medicamente sau tratamente pentru HAP; 
fenobarbital; fenitoină (Dilantin, Phenytek); rifabutină (Mycobutin); rifampin (Rifadin, Rimactane, în Rifamate, în Rifater); 
sertralină (Zoloft); telitromicină (Ketek); și verapamil (Calan, Covera,Verelan, în Tarka). Este posibil ca medicul 
dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele de medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție pentru efectele 
secundare.

spuneți medicului dumneavoastră ce produse din plante luați, în special sunătoare.

spuneți medicului dumneavoastră dacă fumați; dacă ați avut vreodată o erecție care a durat mai mult de 4 ore; și dacă ați avut 
recent diaree, vărsături, nu ați băut suficiente lichide sau ați transpirat mult, ceea ce ar fi putut cauza deshidratare (pierderea 
unei cantități mari de lichide corporale. De asemenea, spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată veno-
ocluzie pulmonară boală (PVOD; blocarea venelor din plămâni); orice afecțiune care afectează forma penisului; diabet; 
colesterol ridicat; tensiune arterială crescută sau scăzută; bătăi neregulate ale inimii; un atac de cord sau insuficiență cardiacă; 
angină (durere în piept); a accident vascular cerebral; ulcere la nivelul stomacului; o tulburare de sângerare; probleme de 
circulație a sângelui; probleme ale celulelor sanguine, cum ar fi anemia cu celule secera (o boală a celulelor roșii din sânge), 
mielom multiplu (cancer al celulelor plasmatice) sau leucemie (cancer al celulelor albe). celule sanguine); sau inimă, rinichi, sau 
boli hepatice. De asemenea, spuneți medicului dumneavoastră dacă dumneavoastră sau oricare dintre membrii familiei 
dumneavoastră aveți sau ați avut vreodată o boală a ochiului, cum ar fi retinita pigmentară (o afecțiune moștenită a ochilor 
care cauzează pierderea vederii) sau dacă ați avut vreodată pierdere bruscă a vederii, mai ales dacă ați fost a spus că pierderea 
vederii a fost cauzată de o blocare a fluxului de sânge către nervii care vă ajută să vedeți.

dacă sunteți femeie și luați tadalafil pentru a trata HAP, spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, 
intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Dacă rămâneți gravidă în timp ce luați tadalafil, adresați-vă medicului 
dumneavoastră.

dacă aveți o intervenție chirurgicală, inclusiv o intervenție chirurgicală dentară, spuneți medicului sau stomatologului că luați 
tadalafil.

discutați cu medicul dumneavoastră despre utilizarea în siguranță a băuturilor alcoolice în timpul tratamentului cu 
tadalafil. Dacă beți o cantitate mare de alcool (mai mult de cinci pahare de vin sau cinci shot-uri de whisky) în timp ce 
luați tadalafil, este mai probabil să aveți anumite reacții adverse ale tadalafilului, cum ar fi amețeli, dureri de cap, 
bătăi rapide ale inimii și tensiune arterială scăzută. .

dacă luați tadalafil pentru a trata disfuncția erectilă, spuneți medicului dumneavoastră dacă ați fost vreodată sfătuit 
de un profesionist din domeniul sănătății să evitați activitatea sexuală din motive medicale sau dacă ați avut vreodată 
dureri în piept în timpul activității sexuale. Activitatea sexuală poate fi o presiune asupra inimii, mai ales dacă aveți o 
boală de inimă. Dacă aveți dureri în piept, amețeli sau greață în timpul activității sexuale, sunați imediat medicul 
dumneavoastră sau primiți tratament medical de urgență și evitați activitatea sexuală până când medicul 
dumneavoastră vă spune altfel.

spuneți tuturor furnizorilor de servicii medicale că luați tadalafil. Dacă aveți vreodată nevoie de tratament medical de 
urgență pentru o problemă cardiacă, furnizorii de asistență medicală care vă tratează vor trebui să știe când ați luat ultima 
dată tadalafil.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Discutați cu medicul dumneavoastră despre consumul de grepfrut și despre consumul de suc de grepfrut în timp ce luați acest medicament.

ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Dacă luați tadalafil pentru disfuncția erectilă la un program regulat, luați doza omisă imediat ce vă amintiți. Cu 

toate acestea, dacă este aproape timpul pentru următoarea doză, săriți peste doza omisă și continuați
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programul dumneavoastră obișnuit de dozare. Nu luați o doză dublă sau mai mult de o doză pe zi pentru a compensa doza 

omisă.

Dacă luați tadalafil pentru HAP sau HBP, luați doza uitată imediat ce vă amintiți. Cu toate acestea, dacă este 
aproape timpul pentru următoarea doză, săriți peste doza omisă și continuați programul obișnuit de dozare. 
Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Tadalafilul poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre aceste simptome 

este severe sau nu dispare:

durere de cap

indigestie sau arsuri la stomac

greaţă

diaree

înroșirea

dureri de stomac, spate, mușchi, brațe sau picioare

tuse

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre aceste simptome, sunați imediat 
medicului dumneavoastră sau primiți tratament medical de urgență:

scăderea bruscă sau pierderea vederii (vezi mai jos pentru mai multe informații)

vedere încețoșată

modificări ale vederii culorilor (văzând o nuanță albastră pe obiecte sau dificultăți în a face diferența 
dintre albastru și verde)

scăderea bruscă sau pierderea auzului (vezi mai jos pentru mai multe informații)

țiuit în urechi

erecție care durează mai mult de 4 ore

ameţeală

dureri în piept

urticarie

eczemă

dificultăți de respirație sau de înghițire

umflarea feței, gâtului, limbii, buzelor, ochilor, mâinilor, picioarelor, gleznelor sau picioarelor inferioare

vezicule sau descuamarea pielii

Unii pacienți au experimentat o pierdere bruscă a unei părți sau a întregii vederi după ce au luat tadalafil sau alte 

medicamente care sunt similare tadalafilului. Pierderea vederii a fost permanentă în unele cazuri. Nu se știe dacă
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pierderea vederii a fost cauzată de medicament. Dacă aveți o pierdere bruscă a vederii în timp ce luați tadalafil, 

sunați imediat medicul dumneavoastră sau primiți tratament medical de urgență. Nu mai luați doze de tadalafil sau 

medicamente similare, cum ar fi sildenafil (Revatio, Viagra) sau vardenafil (Levitra), până nu discutați cu medicul 

dumneavoastră.

Unii pacienți au prezentat o scădere bruscă sau o pierdere a auzului după ce au luat tadalafil sau alte medicamente 

care sunt similare cu tadalafilul. Pierderea auzului a implicat de obicei doar o ureche și nu s-a îmbunătățit 

întotdeauna când medicamentul a fost oprit. Nu se știe dacă pierderea auzului a fost cauzată de medicament. Dacă 

aveți o pierdere bruscă a auzului, uneori cu zgomot în urechi sau amețeli, în timp ce luați tadalafil, adresați-vă imediat 

medicului dumneavoastră. Nu mai luați doze de tadalafil sau medicamente similare, cum ar fi sildenafil (Revatio, 

Viagra) sau vardenafil (Levitra), până nu discutați cu medicul dumneavoastră.

Tadalafilul poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în timp ce luați 

acest medicament

Dacă aveți o reacție secundară gravă, dumneavoastră sau medicul dumneavoastră puteți trimite un raport online programului 

MedWatch de raportare a evenimentelor adverse al Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) sau la telefon 
(1-800-332-1088).

ce ar trebui să știu despre depozitarea și eliminarea acestui medicament?

Păstrați acest medicament în recipientul în care a venit, bine închis și la îndemâna copiilor. Păstrați-l la 
temperatura camerei și ferit de excesul de căldură și umiditate (nu în baie).

Medicamentele care nu sunt necesare trebuie eliminate în moduri speciale pentru a se asigura că animalele de companie, copiii 

și alte persoane nu le pot consuma. Cu toate acestea, nu ar trebui să aruncați acest medicament în toaletă. În schimb, cel mai 

bun mod de a vă elimina medicamentele este printr-un program de preluare a medicamentelor. Discutați cu farmacistul sau 

contactați departamentul local de gunoi/reciclare pentru a afla despre programele de preluare din comunitatea dvs. Consultați 

site-ul FDA privind eliminarea în siguranță a medicamentelor (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) pentru mai multe 

informații dacă nu aveți acces la un program de preluare.

Este important să păstrați toate medicamentele la vederea și la îndemâna copiilor, deoarece multe recipiente (cum ar fi 

pastilele săptămânale și cele pentru picături pentru ochi, creme, plasturi și inhalatoare) nu sunt rezistente la copii, iar copiii 

mici le pot deschide cu ușurință. Pentru a proteja copiii mici de otrăvire, încuiați întotdeauna capacele de siguranță și 

plasați imediat medicamentul într-un loc sigur - unul care este sus, departe și departe de vederea și de îndemâna lor.http://

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

n caz de urgență/suprdozaj

În caz de supradozaj, sunați la linia de asistență pentru controlul otrăvirii la 1-800-222-1222. Informațiile sunt disponibile și 

online la adresahttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Dacă victima s-a prăbușit, a avut o 

criză, are dificultăți de respirație sau nu poate fi trezită, sunați imediat serviciile de urgență la 911.
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ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră.

Nu lăsați pe nimeni altcineva să vă ia medicamentele. Adresați-vă farmacistului orice întrebări pe care le aveți 

despre reumplerea rețetei.

Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție 

medicală (fără prescripție medicală) pe care le luați, precum și a oricăror produse, cum ar fi vitaminele, mineralele sau alte 

suplimente alimentare. Ar trebui să aduceți această listă cu dvs. de fiecare dată când vizitați un medic sau dacă sunteți internat 

într-un spital. De asemenea, este o informație importantă de purtat cu tine în caz de urgență.

nume rand

Adcirca®

Cialis®

Entadfi®(ca o combinație de produse care conține Finasterid, Tadalafil)
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