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تاداالفيل
)فيلال دا طه (باسم تنطق

الدواء؟هذا يوصف لماذا

)عليهالحفاظ أو االنتصاب على القدرة عدم والعجز ؛ الجنسي ، الضعف (االنتصاب ضعف لعالج   )Tadalafil )Cialisيستخدم
وضعف والمراوغة ، التردد ، (التبول صعوبة تشمل والتي  )البروستاتاتضخم  ؛ (BPHالحميد البروستاتا تضخم وأعراض  ،

يستخدمالبالغين. الرجال عند واإللحاح التبول وتكرار المؤلم ، والتبول  ، )المثانةإفراغ اكتمال وعدم التدفق ،

Tadalafil )Adcirca(   الشرياني الدم ضغط ارتفاع من يعانون الذين األشخاص لدى الرياضة ممارسة على القدرة لتحسين

. )والتعبوالدوخة التنفس ضيق يسبب مما الرئتين ، إلى الدم تحمل التي األوعية في الدم ضغط ارتفاع  ؛ (PAHالرئوي

طريق عن االنتصاب ضعف عالج على يعمل . )(PDEالفوسفوديستيراز مثبطات تسمى األدوية من فئة إلى ينتمي تاداالفيل

االنتصاب.يسبب أن يمكن الدم تدفق في الزيادة هذه الجنسي. التحفيز أثناء القضيب إلى الدم تدفق زيادة

الرغبة من يزيد أو االنتصاب ضعف يعالج ال أنه تعلم أن فيجب االنتصاب ، ضعف لعالج تاداالفيل عقار تتناول كنت إذا

.)(HIVالبشرية المناعة نقص فيروس مثل جنسيا ًالمنقولة األمراض انتشار أو الحمل تاداالفيل يمنع ال الجنسية.

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

الطعام.بدون أو مع تؤخذ أن يمكن الفم. طريق عن ليأخذ لوحي كجهاز  Tadalafilيأتي

طريقتان هناك الفقرة. هذه في الواردة واإلرشادات طبيبك إرشادات فاتبع االنتصاب ، ضعف لعالج كو تتناول كنت إذا

تناول يتم لك. المناسب الجرعات جدول حول طبيبك إلى تحدث الحاجة. حسب أو يومياً إما تاداالفيل ، ألخذ مختلفتان

Tadalafil  ًمرة من أكثر وليس الجنسي النشاط من األقل على دقيقة 30 قبل ذلك يكون ما وعادة ًالحاجة ، حسب أحيانا

تناول أيضاً يتم الجنسي. النشاط قبل كو فيه لتتناول لك وقت أفضل تحديد في طبيبك سيساعدك ساعة. 24 كل واحدة

Tadalafil  ًالجنسي النشاط ممارسة محاولة يمكنك الجنسي. النشاط توقيت عن النظر بغض يوم كل يومياً واحدة مرة أحيانا

إذا يوم. كل تقريباً الوقت نفس في فتناوله منتظم ، زمني لجدول وفقاً تاداالفيل تتناول كنت إذا الجرعات. بين وقت أي في

أو األحيان من كثير في تاداالفيل بتناول طبيبك يخبرك قد معينة ، أدوية تتناول كنت أو معينة صحية حاالت من تعاني كنت

من واطلب بعناية ، بك الخاص الوصفة ملصق على الموجودة اإلرشادات اتبع اليوم. في واحدة مرة تؤخذ أقل جرعة يصف قد

وصفه مما أكثر تتناوله أو منه أقل أو أكثر تأخذ ال بالضبط. محدد هو كما كو خذ تفهمه. ال جزء أي شرح الصيدلي أو طبيبك

طبيبك.
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تاداالفيل تأخذ أن يجب الفقرة. هذه في الواردة واإلرشادات طبيبك إرشادات فاتبع  ، BPHأو  PAHلعالج كو تتناول كنت إذا

كو خذ منفصلة. كجرعات لتأخذ األقراص تقسم ال يوم ؛ كل واحدة مرة اليومية لجرعتك األقراص كل خذ اليوم. في واحدة مرة

بالتوقف طبيبك يخبرك فقد الحميد ، البروستاتا تضخم لعالج بالفعل دواء تتناول كنت إذا يوم. كل تقريباً الوقت نفس في

واطلب بعناية ، طبيبك تعليمات اتبع تاداالفيل. باستخدام العالج بدء من األقل على واحد يوم قبل األخرى األدوية تناول عن

تفهمه.ال جزء أي شرح الصيدلي أو طبيبك من

أو ويزيد تاداالفيل من متوسطة بجرعة طبيبك يبدأ أن المحتمل فمن االنتصاب ، ضعف لعالج تاداالفيل تتناول كنت إذا

جانبية.آثار من تعاني كنت إذا أو جيد بشكل يعمل ال كو كان إذا طبيبك أخبر للدواء. استجابتك على اعتماداً جرعتك ينقص

األروماتية الهيدروكربونات في يتحكم تاداالفيل أن تعلم أن يجب الحلقات ، متعددة األروماتية الهيدروكربونات أجل من تاداالفيل كو تتناول كنت إذا

طبيبك.مع التحدث دون كو تناول عن تتوقف ال جيداً. تشعر كنت لو حتى كو تناول في استمر يعالجها. ال ولكنه الحلقات متعددة

للمريض.المصنعة الشركة معلومات من نسخة على الحصول الطبيب أو الصيدلي من اطلب

الدواءلهذا استخدامات هناك

المعلومات.من مزيد على للحصول الصيدلي أو طبيبك إسأل أخرى ؛ الستخدامات الدواء هذا وصف يمكن

اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

تاداالفيل ،أخذ قبل

اسأل كو. أقراص مكونات من أي أو أخرى ، أدوية أي أو كو ، من حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر

المكونات.قائمة عن الصيدلي

(Isordilالنترات ثنائي إيزوسوربيد مثل نترات أو  )(Adempasريوسيجوات مؤخراً تناولت أو تتناول كنت إذا طبيبك أخبر
)وغيرها ، Nitromist ، Dur-Nitro ، Minitran ، (Nitrostatونتروجليسرين  ، )(Monoketإيزوسوربيد نيترات أحادي  ، )
اسأل ومراهم. ومعاجين ، وبقع ، وبخاخات ،  ، )اللسانتحت (اللسان تحت وأقراص أقراص ، شكل على النترات تأتي .

بعدم األرجح على طبيبك سيخبرك النترات. على تحتوي بك الخاصة األدوية من أي كانت إذا مما متأكداً تكن لم إذا طبيبك

النترات.تتناول كنت إذا كو تناول

أو البوتيل نترات أو األميل نترات مثل  )'بوبرس('النترات على تحتوي التي الشوارع أدوية تتناول كنت إذا طبيبك أخبر

النترات.على تحتوي أدوية تتناول كنت إذا كو تناول بعدم طبيبك يخبرك أن المحتمل من كو. تناول أثناء النتريت

هذه من فقط واحد مع تعامل أن يجب . Cialisو  Adcircaالتجارية األسماء تحت متاح تاداالفيل أن تعلم أن يجب

واحد.وقت في المنتجات

أو تتناولها التي الغذائية والمكمالت والفيتامينات الموصوفة وغير الموصوفة األخرى األدوية عن والصيدلي طبيبك أخبر

 ، )كاردورا(دوكسازوسين  ، )أوروكساترال(الفوزوسين مثل ألفا حاصرات يلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها. تخطط

جالينفي فلوماكس ، (تامسولوسين  ، )رابافلو(سيلودوسين  ، )مينيبريس(برازوسين  ، )جالينفي أفودارت ، (دوتاستيريد

 ، )ديفلوكان(فلوكونازول مثل الفطريات مضادات بعض  ؛ )باسيرونكوردارون ، (أميودارون ترازوسين. و  ، )

كيتوزول ، إكستينا ، (كيتوكونازول  ، )سبورانوكسأونميل ، (إيتراكونازول  ، )بيججريس-جريفيفين ، (جريسوفولفين

كارباترول ، (كاربامازيبين  ؛ )تراكلير(بوسنتان  ؛ )إميند(أبريبيتانت  ؛ )فيفند(وفوريكونازول  ، )إكسوليجيلنيزورال ،

تيازاك ، كارتيا ، كارديزيم ، (ديلتيازيم  ؛ )بريفباكفي بياكسين ، (كالريثروميسين  ؛ )أخرىتيريل ، تيجريتول ، إبيتول ،

البروتياز إنزيم مثبطات  ؛ )إريثروسينمايسين ، إي  ، (EESاالريثروميسين  ؛ )أتريبالفي سوستيفا ، (إيفافيرينز  ؛ )آخرون

في نورفير ، (وريتونافير  ، )فيراسبت(نلفينافير  ، )كريكسيفان(إندينافير ذلك في بما البشرية المناعة نقص لفيروس

نيفيرابيننيفازودون. الدم. ضغط الرتفاع أدوية  ؛ )أدفيكورفي ألتوكور ، (لوفاستاتين  ، )كاليترا
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الفينوباربيتال.  ؛ PAHلـ األخرى العالجات أو األدوية االنتصاب ؛ لضعف األخرى العالجات أو األدوية  ؛ )فيرامون(

 ؛ )ريفاترفي ريفامات ، في ريماكتان ، ريفادين ، (ريفامبين  ؛ )ميكوبوتين(ريفابوتين  ؛ )فينيتيكديالنتين ، (الفينيتوين

تغيير إلى طبيبك يحتاج قد . )تاركافي فيريالن ، كوفرا ، كاالن ، (وفيراباميل  ؛ )كيتك(تيليثروميسين  ؛ )زولوفت(سيرترالين

الجانبية.اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات

جون.سانت نبتة وخاصة تتناولها ، التي العشبية المنتجات عن طبيبك أخبر

عانيت قد كنت وإذا ساعات ؛ 4 من ألكثر استمر انتصاب مضى وقت أي في لديك كان إذا تدخن. كنت إذا طبيبك أخبر

فقدان (الجفاف في يتسبب قد مما كثيراً التعرق أو السوائل ، من كافية كمية شرب عدم أو قيء ، أو إسهال ، من مؤخراً

مرض منه. عانيت أن سبق أو الرئوي الوريد في انسداد لديك كان إذا أيضاً طبيبك أخبر الجسم. سوائل من كبيرة كمية

PVOD) ارتفاع الكوليسترول ؛ ارتفاع السكري ؛ مرض القضيب ؛ شكل على تؤثر حالة أي  ؛ )الرئتينفي األوردة انسداد  ؛

   a ؛ )الصدرفي ألم (الصدرية الذبحة القلب ؛ في قصور أو قلبية نوبة القلب ؛ ضربات انتظام عدم الدم ؛ ضغط انخفاض أو

الدم فقر مثل الدم خاليا مشاكل الدموية ؛ الدورة في مشاكل نزيف ؛ اضطراب المعدة ؛ في تقرحات دماغية ؛ سكتة

الدم خاليا سرطان (اللوكيميا أو  ، )البالزماخاليا سرطان (المتعددة المايلوما  ، ء)الحمراالدم خاليا يصيب مرض (المنجلي

مصاباً أسرتك أفراد من فرد أي أو أنت كنت إذا أيضاً طبيبك أخبر الكبد. مرض أو والكلى ، القلب أو  ؛ )الدمخاليا  ء)البيضا

قد كنت إذا أو  )البصرفقدان تسبب وراثية عين حالة (الصباغي الشبكية التهاب مثل العين في بمرض أصبت أن سبق أو

إلى الدم تدفق انسداد عن نتج البصر فقدان أن أخبرنا كنت إذا خاصة الرؤية ، في مفاجئ حاد فقدان من قبل من عانيت

الرؤية.على تساعدك التي األعصاب

إذا مرضعة. أو للحمل ، تخططين أو حامال ً، كنت إذا طبيبك أخبر  ، PAHلعالج تاداالفيل وتتناولين امرأة كنت إذا

بطبيبك.فاتصل كو ، تناول أثناء حامال ًأصبحت

كو.تتناول أنك األسنان طبيب أو الطبيب أخبر األسنان ، جراحة ذلك في بما جراحية ، لعملية تخضع كنت إذا

من كبيرة كمية تشرب كنت إذا بتاداالفيل. عالجك أثناء الكحولية للمشروبات اآلمن االستخدام حول طبيبك إلى تحدث

تواجه أن المرجح فمن للويسكي ، تناولك أثناء  )الويسكيمن جرعات خمس أو النبيذ من أكواب خمسة من أكثر (الكحول

الدم .ضغط وانخفاض القلب ضربات وسرعة والصداع الدوخة مثل لتاداالفيل الجانبية اآلثار بعض

الصحية الرعاية أخصائي قبل من نصحك قد كان إذا طبيبك أخبر االنتصاب ، ضعف لعالج تاداالفيل تتناول كنت إذا

النشاط يكون قد الجنس. ممارسة أثناء الصدر في ألم من عانيت قد كنت إذا أو طبية ألسباب الجنسي النشاط بتجنب

أثناء غثيان أو دوار أو الصدر في بألم شعرت إذا القلب. أمراض من تعاني كنت إذا خاصة ًقلبك ، على ضغطاً الجنسي

يخبرك حتى الجنسي النشاط وتجنب طارئ ، طبي عالج على احصل أو الفور على بطبيبك فاتصل الجنسي ، النشاط

ذلك.بخالف طبيبك

القلب ، في لمشكلة طارئ طبي عالج إلى وقت أي في احتجت إذا كو. تتناول أنك الصحية الرعاية مقدمي جميع أخبر

تاداالفيل.فيها تناولت مرة آخر معرفة إلى يعالجونك الذين الصحية الرعاية مقدمو يحتاج فسوف

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

الدواء.هذا تناول أثناء فروت الجريب عصير وشرب فروت الجريب تناول حول طبيبك إلى تحدث

جرعة؟نسيت إذا أفعلها أن يجب قبعة

ومع تتذكرها. أن بمجرد الفائتة الجرعة فتناول منتظم ، زمني لجدول وفقاً االنتصاب ضعف لعالج تاداالفيل تتناول كنت إذا

وتابعالفائتة الجرعة فتجاوز تقريباً ، التالية الجرعة وقت حان إذا ذلك ،
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الفائتة.الجرعة لتعويض اليوم في واحدة جرعة من أكثر أو مضاعفة جرعة تأخذ ال المعتاد. الجرعات جدول

الوقت حان إذا ذلك ، ومع تتذكرها. أن بمجرد الفائتة الجرعة فتناول  ، BPHأو  PAHأجل من تاداالفيل تتناول كنت إذا

المنسية.الجرعة لتعويض مضاعفة جرعة تأخذ ال المعتاد. الجرعات جدول وتابع الفائتة الجرعة فتجاوز التالية ، للجرعة تقريباً

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

ال أو شديدة األعراض هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثاراً تاداالفيل يسبب قد

تختفي:

الراسصداع

المعويةالحموضة أو الهضم عسر

غثيان

إسهال

صرف- مائى تدفق

الساقينأو الذراعين أو العضالت أو الظهر أو المعدة في ألم

سعال

بطبيبك فاتصل األعراض ، هذه من أياً واجهت إذا خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض

طارئ:طبي عالج على احصل أو الفور على

)المعلوماتمن لمزيد أدناه انظر (الرؤية فقدان أو مفاجئ انخفاض

الرؤيةوضوح عدم

)واألخضراألزرق بين التمييز صعوبة أو األشياء على زرقاء مسحة رؤية (األلوان رؤية في تغيرات

)المعلوماتمن لمزيد أدناه انظر (فقدانه أو السمع في مفاجئ ضعف

األذنينفي رنين

ساعات4 من ألكثر يستمر الذي االنتصاب -

دوخة

صدرألم

قشعريرة

متسرع

البلعأو التنفس في صعوبة

الساقينأسفل أو الكاحلين أو القدمين أو اليدين أو العينين أو الشفتين أو اللسان أو الحلق أو الوجه في تورم

الجلدفي تقشير أو تقرحات ظهور

فقدان كان لتاداالفيل. مشابهة أخرى أدوية أو كو تناولهم بعد رؤيتهم كل أو لبعض مفاجئ فقدان من المرضى بعض عانى

كانإذا ما المعروف غير من الحاالت. بعض في دائماً البصر
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على بطبيبك فاتصل الدواء ، لهذا تناولك أثناء الرؤية في مفاجئ فقدان من تعاني كنت إذا الدواء. بسبب كان البصر فقدان

أو  )فياجراريفاتيو ، (سيلدينافيل مثل مماثلة أدوية أو كو من أخرى جرعات أي تأخذ ال طارئ. طبي عالج على احصل أو الفور

طبيبك.مع تتحدث حتى  )ليفيترا(فاردينافيل

ينطوي ما عادة لتاداالفيل. مشابهة أخرى أدوية أو كو تناولهم بعد السمع فقدان أو مفاجئ انخفاض من المرضى بعض عانى

عن ناتجاً السمع ضعف كان إذا ما المعروف غير من الدواء. توقف عند دائماً يتحسن ولم فقط واحدة أذن على السمع فقدان

فاتصل الدواء ، لهذا تناولك أثناء دوار ، أو األذنين في رنين مع وأحياناً السمع ، في مفاجئ فقدان من تعاني كنت إذا الدواء.

 )ليفيترا(فاردينافيل أو  )فياجراريفاتيو ، (السيلدينافيل مثل مماثلة أدوية أو كو من أخرى جرعات أي تأخذ ال الفور. على بطبيبك
طبيبك.مع تتحدث حتى

الدواءهذا تناول أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثاراً تاداالفيل يسبب قد

األحداث عن لإلبالغ  MedWatchبرنامج إلى تقرير إرسال طبيبك أو أنت فيمكنك خطيرة ، جانبية آثار من تعاني كنت إذا

.)(FDAوالدواء الغذاء إلدارة التابع اإلنترنت عبر الضائرة
)MedWatch[/Safety/MedWatch ]http://www.fda.gov/Safety/http://www.fda.gov(  الهاتف عبر أو)1088-332-800-1(.

منه؟والتخلص الدواء هذا تخزين عن أعرفها أن يجب قبعة

حرارة درجة في بتخزينه قم األطفال. متناول عن وبعيداً بإحكام ، ومغلقة فيها ، جاء التي الحاوية في الدواء بهذا احتفظ

.)الحمامفي وليس (الزائدة والرطوبة الحرارة عن وبعيداً الغرفة

اآلخرين واألشخاص واألطفال األليفة الحيوانات تمكن عدم لضمان خاصة بطرق الضرورية غير األدوية من التخلص يجب

هي أدويتك من للتخلص طريقة أفضل فإن ذلك ، من بدال ًالمرحاض. في الدواء هذا تغسل أال يجب ذلك ، ومع تناولها. من

للتعرف المحلي التدوير إعادة   /القمامةبقسم اتصل أو بك الخاص الصيدلي إلى تحدث األدوية. استعادة برنامج خالل من

/]c4Rm4p(والدواء الغذاء إلدارة التابع األدوية من اآلمن التخلص ويب موقع راجع مجتمعك. في االستعادة برامج على
c4Rm4p ]http://goo.gl/http://goo.gl(  االستعادة.برنامج إلى الوصول حق لديك يكن لم إذا المعلومات من لمزيد

العين وقطرات األسبوعية األدوية مثل (الحاويات من العديد ألن األطفال ومتناول رؤية عن بعيداً األدوية جميع إبقاء المهم من

الصغار األطفال لحماية بسهولة. فتحها الصغار لألطفال ويمكن لألطفال مقاومة ليست  )االستنشاقوأجهزة والبقع والكريمات

ومدى أنظارهم عن وبعيداً مرتفع مكان - آمن مكان في الفور على الدواء ووضع األمان أغطية بإغالق دائماً قم التسمم ، من

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

زائدةجرعة   /طارئةحالة ن

عبر أيضاً متاحة المعلومات 1-800-222-1222. الرقم على السموم مكافحة مساعدة بخط اتصل زائدة ، جرعة تناول حالة في

أصيب أو الضحية ، انهارت إذا . help[/help ]https://www.poisonhelp.org/https://www.poisonhelp.orgعلىاإلنترنت

911.الرقم على الطوارئ بخدمات الفور على فاتصل إيقاظه ، يمكن ال أو التنفس ، في صعوبة من يعاني كان أو بنوبة ،
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أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

الطبيب.مع المواعيد جميع ابقاء

بك.الخاصة الطبية الوصفة ملء إعادة حول لديك أسئلة أي عن الصيدلي اسأل دوائك. يأخذ آخر شخص أي تدع ال

باإلضافة تتناولها ، التي  )طبيةوصفة بدون (الموصوفة وغير الموصوفة األدوية بجميع مكتوبة بقائمة تحتفظ أن المهم من

كل في معك القائمة هذه إحضار عليك يجب األخرى. الغذائية المكمالت أو المعادن أو الفيتامينات مثل منتجات أي إلى

الطوارئ.حالة في معك حملها أيضاً المهم من المستشفى. إلى إدخالك تم إذا أو طبيباً فيها تزور مرة

راندأسماء

®أدسيركا

®سياليس

)تاداالفيلفيناسترايد ، على يحتوي تركيبي كمنتج (®انتدفي

2022/02/15- مراجعة آخر

الصفحةبهذه االستشهاد كيفية تعلم

الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية من المسؤولية إخالء

AHFS® الحقوق كل ®الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية 2022. النشر ، حقوق  ©. ™المريض الدواء معلومات

Maryland. ، Bethesda  900،Suite، Highway West-East ، 4500االزدواجيةمحفوظة.

.ASHPقبل من به مصرحاً يكون أن يجب التجاري لالستخدام

األمريكيةاإلنسانية والخدمات الصحة وزارة  20894MD، Bethesda، Pike Rockville 8600 للطب الوطنية المكتبة

للصحةالوطنية المعاهد

2022مارس 25 للصفحة: تحديث آخر
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