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Tadalafil
uttalas som (tah da' la fil)

hur är denna medicin utskriven?

Tadalafil (Cialis) används för att behandla erektil dysfunktion (ED, impotens; oförmåga att få eller 
behålla erektion) och symtomen på benign prostatahyperplasi (BPH; en förstorad prostata) som 
inkluderar svårigheter att urinera (tveksamhet, dribblingar, svag ström, och ofullständig tömning av 
urinblåsan), smärtsam urinering och urinfrekvens och brådska hos vuxna män. Tadalafil (Adcirca) 
används för att förbättra träningsförmågan hos personer med pulmonell arteriell hypertension 
(PAH; högt blodtryck i kärlen som transporterar blod till lungorna, vilket orsakar andnöd, yrsel och 
trötthet). Tadalafil är i en klass av läkemedel som kallas fosfodiesterashämmare (PDE). Det fungerar 
för att behandla erektil dysfunktion genom att öka blodflödet till penis under sexuell stimulering. 
Detta ökade blodflöde kan orsaka erektion.

Om du tar tadalafil för att behandla erektil dysfunktion bör du veta att det inte botar erektil 
dysfunktion eller ökar den sexuella lusten. Tadalafil förhindrar inte graviditet eller spridning av sexuellt 
överförbara sjukdomar som humant immunbristvirus (HIV).

hur ska detta läkemedel användas?

Tadalafil kommer som en tablett att ta genom munnen. Det kan tas med eller utan mat.

Om du tar tadalafil för att behandla erektil dysfunktion, följ din läkares anvisningar och riktlinjerna i detta 
stycke. Det finns två olika sätt att ta tadalafil, antingen dagligen eller efter behov. Tala med din läkare om vilket 
doseringsschema som är rätt för dig. Tadalafil tas ibland vid behov, vanligtvis minst 30 minuter före sexuell 
aktivitet och inte oftare än en gång var 24:e timme. Din läkare kommer att hjälpa dig att bestämma den bästa 
tiden för dig att ta tadalafil före sexuell aktivitet. Tadalafil tas också ibland en gång om dagen varje dag utan 
hänsyn till tidpunkten för sexuell aktivitet. Du kan försöka sexuell aktivitet när som helst mellan doserna. Om 
du tar tadalafil enligt ett regelbundet schema, ta det vid ungefär samma tidpunkt varje dag. Om du har vissa 
hälsotillstånd eller tar vissa mediciner, din läkare kan säga till dig att ta tadalafil mindre ofta eller kan ordinera 
en lägre dos som ska tas en gång om dagen. Följ anvisningarna på din receptetikett noggrant och be din läkare 
eller apotekspersonal förklara någon del du inte förstår. Ta tadalafil exakt enligt anvisningarna. Ta inte mer 
eller mindre av det eller ta det oftare än vad din läkare har ordinerat.
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Om du tar tadalafil för att behandla PAH eller BPH, följ din läkares anvisningar och riktlinjerna i detta 
stycke. Du bör ta tadalafil en gång om dagen. Ta alla tabletter för din dagliga dos vid en gång varje dag; 
dela inte tabletterna för att ta som separata doser. Ta tadalafil vid ungefär samma tidpunkt varje dag. 
Om du redan tar medicin för att behandla BPH, kan din läkare säga till dig att sluta ta din andra medicin 
minst en dag innan behandlingen med tadalafil påbörjas. Följ din läkares anvisningar noggrant och be 
din läkare eller apotekspersonal förklara någon del du inte förstår.

Om du tar tadalafil mot erektil dysfunktion, kommer din läkare förmodligen att börja ta en genomsnittlig 
dos av tadalafil och öka eller minska din dos beroende på ditt svar på medicinen. Tala om för din läkare 
om tadalafil inte fungerar bra eller om du upplever biverkningar.

Om du tar tadalafil mot PAH bör du veta att tadalafil kontrollerar PAH men inte botar det. Fortsätt att 
ta tadalafil även om du mår bra. Sluta inte ta tadalafil utan att prata med din läkare.

Fråga din apotekspersonal eller läkare om en kopia av tillverkarens information för patienten.

användningsområdena för detta läkemedel

Denna medicin kan ordineras för andra ändamål; fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.

bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

Innan du tar tadalafil,

tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot tadalafil, andra läkemedel eller något av 
innehållsämnena i tadalafil tabletter. Fråga din apotekspersonal om en lista över ingredienserna.

berätta för din läkare om du tar eller nyligen har tagit riociguat (Adempas) eller nitrater som 
isosorbiddinitrat (Isordil), isosorbidmononitrat (Monoket) och nitroglycerin (Minitran, Nitro-Dur, Nitromist, 
Nitrostat, andra). Nitrater kommer som tabletter, sublinguala (under tungan) tabletter, sprayer, plåster, 
pastor och salvor. Fråga din läkare om du inte är säker på om någon av dina mediciner innehåller nitrater. 
Din läkare kommer förmodligen att säga åt dig att inte ta tadalafil om du tar nitrater.

Tala om för din läkare om du tar gatudroger som innehåller nitrater ('poppers') såsom amylnitrat, butylnitrat 
eller nitrit medan du tar tadalafil. Din läkare kommer förmodligen att säga åt dig att inte ta tadalafil om du tar 
gatudroger som innehåller nitrater.

du bör veta att tadalafil är tillgängligt under varumärkena Adcirca och Cialis. Du bör endast 
behandlas med en av dessa produkter åt gången.

berätta för din läkare och apotekspersonal vilka andra receptbelagda och receptfria läkemedel, 
vitaminer och kosttillskott du tar eller planerar att ta. Var noga med att nämna något av följande: 
alfablockerare som alfuzosin (Uroxatral), doxazosin (Cardura), dutasterid (Avodart, i Jalyn), prazosin 
(Minipress), silodosin (Rapaflo), tamsulosin (Flomax, i Jalyn) och terazosin; amiodaron (Cordarone, 
Pacerone); vissa antimykotika såsom flukonazol (Diflucan), griseofulvin (Grifulvin, Gris-PEG), 
itrakonazol (Onmel, Sporanox), ketokonazol (Extina, Ketozole, Nizoral, Xolegel) och vorikonazol 
(Vfend); aprepitant (Emend); bosentan (Tracleer); karbamazepin (Carbatrol, Epitol, Tegretol, Teril, 
andra); klaritromycin (Biaxin, i Prevpac); diltiazem (Cardizem, Cartia, Tiazac, andra); efavirenz (Sustiva, 
i Atripla); erytromycin (EES, E-Mycin, Erythrocin); HIV-proteashämmare inklusive indinavir (Crixivan), 
nelfinavir (Viracept) och ritonavir (Norvir, i Kaletra), lovastatin (Altocor, i Advicor); mediciner för högt 
blodtryck; nefazodon; nevirapin
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(Viramune); andra mediciner eller behandlingar för erektil dysfunktion; andra mediciner eller 
behandlingar för PAH; fenobarbital; fenytoin (Dilantin, Phenytek); rifabutin (Mycobutin); rifampin 
(Rifadin, Rimactane, i Rifamate, i Rifater); sertralin (Zoloft); telitromycin (Ketek); och verapamil (Calan, 
Covera, Verelan, i Tarka). Din läkare kan behöva ändra doserna av dina mediciner eller övervaka dig 
noggrant för biverkningar.

berätta för din läkare vilka växtbaserade produkter du tar, särskilt johannesört.

tala om för din läkare om du röker; om du någonsin har haft en erektion som varat i mer än 4 timmar; och 
om du nyligen har haft diarré, kräkningar, inte druckit tillräckligt med vätska eller svettats mycket vilket kan 
ha orsakat uttorkning (förlust av stora mängder kroppsvätskor. Tala även om för din läkare om du har eller 
någonsin har haft lungveno-ocklusiv sjukdom (PVOD; blockering av vener i lungorna); alla tillstånd som 
påverkar formen på penis; diabetes; högt kolesterol; högt eller lågt blodtryck; oregelbunden hjärtrytm; 
hjärtinfarkt eller hjärtsvikt; angina (bröstsmärta); a stroke; sår i magen; en blödningsrubbning; 
blodcirkulationsproblem; blodcellsproblem som sicklecellanemi (en sjukdom i de röda blodkropparna), 
multipelt myelom (cancer i plasmacellerna) eller leukemi (cancer i vita blodkroppar) blodkroppar); eller 
hjärta, njure, eller leversjukdom. Tala även om för din läkare om du eller någon av dina familjemedlemmar 
har eller någonsin har haft en ögonsjukdom som retinitis pigmentosa (en ärftlig ögonsjukdom som orsakar 
synförlust) eller om du någonsin har haft plötslig allvarlig synförlust, särskilt om du var berättade att 
synförlusten orsakades av en blockering av blodflödet till nerverna som hjälper dig att se.

om du är kvinna och tar tadalafil för att behandla PAH, tala om för din läkare om du är gravid, 
planerar att bli gravid eller ammar. Om du blir gravid medan du tar tadalafil, kontakta din 
läkare.

om du genomgår en operation, inklusive tandkirurgi, berätta för läkaren eller tandläkaren att du tar 
tadalafil.

prata med din läkare om säker användning av alkoholhaltiga drycker under din behandling med 
tadalafil. Om du dricker en stor mängd alkohol (mer än fem glas vin eller fem shots whisky) medan 
du tar tadalafil är det mer sannolikt att du upplever vissa biverkningar av tadalafil som yrsel, 
huvudvärk, snabba hjärtslag och lågt blodtryck .

om du tar tadalafil för att behandla erektil dysfunktion, berätta för din läkare om du någonsin har fått 
rådet av en sjukvårdspersonal att undvika sexuell aktivitet av medicinska skäl eller om du någonsin har 
upplevt bröstsmärtor under sexuell aktivitet. Sexuell aktivitet kan vara en påfrestning för ditt hjärta, 
särskilt om du har hjärtsjukdom. Om du upplever bröstsmärtor, yrsel eller illamående under sexuell 
aktivitet, ring din läkare omedelbart eller få akut medicinsk behandling och undvik sexuell aktivitet tills din 
läkare säger något annat.

berätta för alla dina vårdgivare att du tar tadalafil. Om du någonsin behöver akut medicinsk 
behandling för ett hjärtproblem, kommer vårdgivare som behandlar dig att behöva veta när du 
senast tog tadalafil.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

Tala med din läkare om att äta grapefrukt och dricka grapefruktjuice medan du tar detta läkemedel.

hatt ska jag göra om jag glömmer en dos?

Om du tar tadalafil mot erektil dysfunktion på ett regelbundet schema, ta den missade dosen så snart du 
kommer ihåg det. Men om det nästan är dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och fortsätt
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ditt vanliga doseringsschema. Ta inte en dubbel dos eller mer än en dos per dag för att kompensera för en 
missad dos.

Om du tar tadalafil mot PAH eller BPH, ta den missade dosen så snart du kommer ihåg det. Men om det 
nästan är dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och fortsätt ditt vanliga doseringsschema. Ta 
inte dubbel dos för att kompensera för en missad dos.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

Tadalafil kan orsaka biverkningar. Tala om för din läkare om något av dessa symtom är 
allvarliga eller inte försvinner:

huvudvärk

matsmältningsbesvär eller halsbränna

illamående

diarre

spolning

smärta i mage, rygg, muskler, armar eller ben

hosta

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av dessa symtom, 
kontakta din läkare omedelbart eller få akut medicinsk behandling:

plötslig minskning eller förlust av synen (se nedan för mer information)

suddig syn

förändringar i färgseendet (att se en blå nyans på föremål eller ha svårt att se skillnad på 
blått och grönt)

plötslig minskning eller förlust av hörsel (se nedan för mer information)

ringer i öronen

erektion som varar längre än 4 timmar

yrsel

bröstsmärta

nässelfeber

utslag

svårigheter att andas eller svälja

svullnad av ansikte, hals, tunga, läppar, ögon, händer, fötter, vrister eller underben

blåsor eller skalning av huden

Vissa patienter upplevde en plötslig förlust av en del eller hela sin syn efter att de tagit tadalafil eller 
andra läkemedel som liknar tadalafil. Synförlusten var permanent i vissa fall. Det är inte känt om
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synförlusten orsakades av medicinen. Om du upplever en plötslig synförlust när du tar tadalafil, 
kontakta din läkare omedelbart eller få akut medicinsk behandling. Ta inte fler doser av tadalafil eller 
liknande mediciner som sildenafil (Revatio, Viagra) eller vardenafil (Levitra) förrän du pratat med din 
läkare.

Vissa patienter upplevde en plötslig minskning eller förlust av hörsel efter att de tagit tadalafil eller andra 
läkemedel som liknar tadalafil. Hörselnedsättningen involverade vanligtvis bara ett öra och förbättrades inte 
alltid när medicineringen stoppades. Det är inte känt om hörselnedsättningen orsakades av medicinen. Om du 
upplever en plötslig hörselnedsättning, ibland med ringningar i öronen eller yrsel, medan du tar tadalafil, 
kontakta din läkare omedelbart. Ta inte fler doser av tadalafil eller liknande mediciner som sildenafil (Revatio, 
Viagra) eller vardenafil (Levitra) förrän du pratat med din läkare.

Tadalafil kan orsaka andra biverkningar. Ring din läkare om du har några ovanliga problem när du tar denna 
medicin

Om du upplever en allvarlig biverkning kan du eller din läkare skicka en rapport till Food and Drug 
Administrations (FDA) MedWatch Biverkningsrapporteringsprogram online
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) eller per telefon (1-800-332- 
1088).

hatt bör jag veta om förvaring och kassering av denna medicin?

Förvara denna medicin i behållaren den kom i, väl tillsluten och utom räckhåll för barn. Förvara den i 
rumstemperatur och borta från överskottsvärme och fukt (inte i badrummet).

Onödiga mediciner bör kasseras på särskilda sätt för att säkerställa att husdjur, barn och andra människor 
inte kan äta dem. Du bör dock inte spola ner denna medicin i toaletten. Istället är det bästa sättet att göra 
sig av med din medicin genom ett program för återtagning av medicin. Prata med din apotekspersonal eller 
kontakta din lokala sop-/återvinningsavdelning för att lära dig mer om återtagningsprogram i ditt samhälle. 
Se FDA:s webbplats för säker bortskaffande av läkemedel (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) för 
mer information om du inte har tillgång till ett återtagningsprogram.

Det är viktigt att förvara all medicin utom syn- och räckhåll för barn eftersom många behållare (som 
veckovis tabletter och de för ögondroppar, krämer, plåster och inhalatorer) inte är barnsäkra och små 
barn kan lätt öppna dem. För att skydda små barn från förgiftning, lås alltid skyddslock och placera 
omedelbart läkemedlet på en säker plats – en som är upp och bort och utom syn- och räckhåll.http://
www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n nödfall/överdos

Vid överdosering, ring giftkontrolltjänsten på 1-800-222-1222. Information finns även tillgänglig online på
https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Om offret har kollapsat, fått ett 
anfall, har svårt att andas eller inte kan väckas, ring omedelbart räddningstjänsten på 911.
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hat annan information bör jag veta?

Håll alla möten med din läkare.

Låt inte någon annan ta din medicin. Ställ dina frågor på apoteket om att fylla på ditt recept.

Det är viktigt för dig att föra en skriftlig lista över alla receptbelagda och receptfria (receptfria) 
läkemedel du tar, samt alla produkter som vitaminer, mineraler eller andra kosttillskott. Du bör ta 
med dig denna lista varje gång du besöker en läkare eller om du är inlagd på sjukhus. Det är också 
viktig information att ha med sig i nödsituationer.

rand namn

Adcirca®

Cialis®

Entadfi®(som en kombinationsprodukt innehållande Finasteride, Tadalafil)
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