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tadalafil
(tah da' la fil) olarak telaffuz edilir

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Tadalafil (Cialis), erektil disfonksiyonu (ED, iktidarsızlık; ereksiyon olamama veya ereksiyonu 
sürdürememe) ve idrar yapma zorluğu (tereddüt, top sürme, zayıf akıntı, ve eksik mesane 
boşalması), ağrılı idrara çıkma ve yetişkin erkeklerde idrar sıklığı ve aciliyeti. Tadalafil (Adcirca), 
pulmoner arter hipertansiyonu (PAH; akciğerlere kan taşıyan damarlarda yüksek tansiyon, nefes 
darlığı, baş dönmesi ve yorgunluğa neden olan) olan kişilerde egzersiz yapma yeteneğini geliştirmek 
için kullanılır. Tadalafil, fosfodiesteraz (PDE) inhibitörleri adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Cinsel 
uyarılma sırasında penise kan akışını artırarak erektil disfonksiyonu tedavi etmek için çalışır. Bu artan 
kan akışı ereksiyona neden olabilir.

Erektil disfonksiyonu tedavi etmek için tadalafil alıyorsanız, erektil disfonksiyonu tedavi etmediğini veya 
cinsel isteği artırmadığını bilmelisiniz. Tadalafil, hamileliği veya insan immün yetmezlik virüsü (HIV) gibi 
cinsel yolla bulaşan hastalıkların yayılmasını engellemez.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Tadalafil, ağızdan alınacak bir tablet olarak gelir. Yemekle birlikte veya yemeksiz alınabilir.

Erektil disfonksiyonu tedavi etmek için tadalafil alıyorsanız, doktorunuzun talimatlarını ve bu paragraftaki 
yönergeleri izleyin. Tadalafil'i günlük veya ihtiyaç halinde almanın iki farklı yolu vardır. Hangi doz programının 
sizin için uygun olduğu konusunda doktorunuzla konuşun. Tadalafil bazen gerektiğinde, genellikle cinsel 
aktiviteden en az 30 dakika önce ve en sık 24 saatte bir alınır. Doktorunuz, cinsel aktiviteden önce tadalafil 
almanız için en uygun zamana karar vermenize yardımcı olacaktır. Tadalafil ayrıca bazen cinsel aktivitenin 
zamanlamasına bakılmaksızın her gün günde bir kez alınır. Dozlar arasında herhangi bir zamanda cinsel 
aktiviteye girişebilirsiniz. Tadalafil'i düzenli olarak alıyorsanız, her gün yaklaşık aynı saatte alınız. Belirli sağlık 
sorunlarınız varsa veya belirli ilaçları alıyorsanız, Doktorunuz size tadalafil'i daha az sıklıkta almanızı söyleyebilir 
veya günde bir kez daha düşük bir doz reçete edebilir. Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve 
anlamadığınız herhangi bir kısmı doktorunuzdan veya eczacınızdan açıklamasını isteyin. Tadalafil'i aynen 
anlatıldığı gibi alın. Doktorunuzun önerdiğinden daha fazla veya daha az almayın veya daha sık almayın.
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PAH veya BPH tedavisi için tadalafil alıyorsanız, doktorunuzun talimatlarını ve bu paragraftaki 
yönergeleri izleyin. Günde bir kez tadalafil almalısınız. Günlük dozunuz için tüm tabletleri her gün bir 
defada alın; tabletleri ayrı dozlar halinde almak üzere bölmeyin. Tadalafil'i her gün yaklaşık aynı saatte 
alın. Halihazırda BPH tedavisi için ilaç alıyorsanız, doktorunuz tadalafil ile tedaviye başlamadan en az bir 
gün önce diğer ilaçlarınızı almayı bırakmanızı söyleyebilir. Doktorunuzun talimatlarını dikkatlice izleyin 
ve anlamadığınız herhangi bir kısmı doktorunuzdan veya eczacınızdan açıklamasını isteyin.

Erektil disfonksiyon için tadalafil alıyorsanız, doktorunuz muhtemelen size ortalama bir tadalafil dozu ile 
başlayacak ve ilaca verdiğiniz cevaba bağlı olarak dozunuzu artıracak veya azaltacaktır. Tadalafil iyi 
çalışmıyorsa veya yan etkiler yaşıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

PAH için tadalafil alıyorsanız, tadalafilin PAH'ı kontrol ettiğini ancak tedavi etmediğini bilmelisiniz. Kendinizi iyi 

hissetseniz bile tadalafil almaya devam edin. Doktorunuzla konuşmadan tadalafil kullanmayı bırakmayınız.

Hasta için üretici bilgilerinin bir kopyasını eczacınıza veya doktorunuza sorun.

bu ilacın kullanım alanları

Bu ilaç diğer kullanımlar için reçete edilebilir; daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

özel önlemler almalı mıyım?

Tadalafil almadan önce,

tadalafile, diğer ilaçlara veya tadalafil tabletlerin içindeki herhangi bir bileşene alerjiniz varsa 
doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. Eczacınızdan bileşenlerin bir listesini isteyin.

Riociguat (Adempas) veya izosorbid dinitrat (Isordil), izosorbid mononitrat (Monoket) ve nitrogliserin 
(Minitran, Nitro-Dur, Nitromist, Nitrostat, diğerleri) gibi nitratları alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız 
doktorunuza söyleyiniz. Nitratlar tabletler, dil altı (dil altı) tabletler, spreyler, yamalar, macunlar ve 
merhemler olarak gelir. İlaçlarınızdan herhangi birinin nitrat içerip içermediğinden emin değilseniz 
doktorunuza sorun. Nitrat alıyorsanız, doktorunuz muhtemelen tadalafil almamanızı söyleyecektir.

Tadalafil alırken amil nitrat, butil nitrat veya nitrit gibi nitratlar ("poppers") içeren sokak ilaçları 
alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Nitrat içeren sokak ilaçları alıyorsanız, doktorunuz muhtemelen 
tadalafil almamanızı söyleyecektir.

tadalafil'in Adcirca ve Cialis markaları altında mevcut olduğunu bilmelisiniz. Bir seferde bu 
ürünlerden yalnızca biri ile tedavi edilmelidir.

aldığınız veya almayı planladığınız diğer reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri ve besin takviyelerini 
doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden emin olun: 
alfuzosin (Üroksatral), doksazosin (Cardura), dutasterid (Jalyn'de Avodart), prazosin (Minipress), 
silodosin (Rapaflo), tamsulosin (Flomax, Jalyn'de) ve terazosin; amiodaron (Cordarone, Pacerone); 
flukonazol (Diflucan), griseofulvin (Grifulvin, Gris-PEG), itrakonazol (Onmel, Sporanox), ketokonazol 
(Extina, Ketozole, Nizoral, Xolegel) ve vorikonazol (Vfend) gibi bazı mantar önleyiciler; aprepitant 
(düzeltme); bosentan (Tracleer); karbamazepin (Carbatrol, Epitol, Tegretol, Teril, diğerleri); 
klaritromisin (Prevpac'ta Biaxin); diltiazem (Cardizem, Cartia,Tiazac, diğerleri); efavirenz (Sustiva, 
Atripla'da); eritromisin (EES, E-Mycin, Eritrosin); indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept) ve ritonavir 
(Kaletra'da Norvir), lovastatin (Altocor, Advicor'da) dahil olmak üzere HIV proteaz inhibitörleri; yüksek 
tansiyon için ilaçlar; nefazodon; nevirapin
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(Viramun); erektil disfonksiyon için diğer ilaçlar veya tedaviler; PAH için diğer ilaçlar veya tedaviler; 
fenobarbital; fenitoin (Dilantin, Phenytek); rifabutin (Mycobutin); rifampin (Rifadin, Rimactane, 
Rifamate'te, Rifater'de); sertralin (Zoloft); telitromisin (Ketek); ve verapamil (Calan, Covera, Verelan, 
Tarka'da). Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle 
izlemesi gerekebilir.

Doktorunuza hangi bitkisel ürünleri, özellikle de sarı kantaron (St. John's wort) aldığınızı söyleyin.

sigara içiyorsanız doktorunuza söyleyiniz; 4 saatten fazla süren bir ereksiyon yaşadıysanız; ve yakın 
zamanda ishal, kusma, yeterince sıvı içmeme veya dehidratasyona (çok miktarda vücut sıvısı kaybı) neden 
olabilecek çok terleme olduysa. Ayrıca, pulmoner veno-tıkayıcınız varsa veya daha önce olduysa 
doktorunuza söyleyin. hastalık (PVOD; akciğerlerdeki damarların tıkanması); penisin şeklini etkileyen 
herhangi bir durum; diyabet; yüksek kolesterol; yüksek veya düşük tansiyon; düzensiz kalp atışı; kalp krizi 
veya kalp yetmezliği; anjina (göğüs ağrısı); felç; mide ülseri; kanama bozukluğu; kan dolaşımı sorunları; orak 
hücreli anemi (kırmızı kan hücrelerinin hastalığı), multipl miyelom (plazma hücrelerinin kanseri) veya lösemi 
(beyaz kan kanseri) gibi kan hücresi sorunları kan hücreleri); veya kalp, böbrek, veya karaciğer hastalığı. 
Ayrıca, siz veya aile üyelerinizden herhangi birinin, retinitis pigmentosa (görme kaybına neden olan kalıtsal 
bir göz rahatsızlığı) gibi bir göz hastalığınız olup olmadığını veya daha önce yaşadıysanız veya ani ciddi 
görme kaybınız olup olmadığını, özellikle de Görme kaybının, görmenize yardımcı olan sinirlere giden kan 
akışının tıkanmasından kaynaklandığını söyledi.

Kadınsanız ve PAH tedavisi için tadalafil alıyorsanız, hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız 
veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Tadalafil alırken hamile kalırsanız doktorunuzu arayın.

Diş ameliyatı da dahil olmak üzere ameliyat oluyorsanız, doktora veya diş hekimine tadalafil aldığınızı 
söyleyin.

tadalafil ile tedaviniz sırasında alkollü içeceklerin güvenli kullanımı hakkında doktorunuzla 
konuşun. Tadalafil alırken çok miktarda alkol alırsanız (beş bardaktan fazla şarap veya beş 
kadeh viski), baş dönmesi, baş ağrısı, hızlı kalp atışı ve düşük tansiyon gibi tadalafilin bazı yan 
etkilerini yaşama olasılığınız daha yüksektir. .

Erektil disfonksiyonu tedavi etmek için tadalafil alıyorsanız, bir sağlık uzmanı tarafından tıbbi 
nedenlerle cinsel aktiviteden kaçınmanız tavsiye edildiyse veya cinsel aktivite sırasında göğüs ağrısı 
yaşadıysanız, doktorunuza söyleyiniz. Cinsel aktivite, özellikle kalp hastalığınız varsa, kalbinizi 
zorlayabilir. Cinsel aktivite sırasında göğüs ağrısı, baş dönmesi veya mide bulantısı yaşarsanız, derhal 
doktorunuzu arayın veya acil tıbbi tedavi alın ve doktorunuz size aksini söyleyene kadar cinsel 
aktiviteden kaçının.

tüm sağlık hizmeti sağlayıcılarınıza tadalafil aldığınızı söyleyin. Bir kalp problemi için acil tıbbi tedaviye 
ihtiyacınız olursa, sizi tedavi eden sağlık hizmeti sağlayıcılarının en son ne zaman tadalafil aldığınızı 
bilmesi gerekecektir.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Bu ilacı alırken greyfurt yemek ve greyfurt suyu içmek hakkında doktorunuzla konuşun.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Erektil disfonksiyon için düzenli olarak tadalafil alıyorsanız, unuttuğunuz dozu hatırladığınız anda 
alınız. Ancak, bir sonraki dozun zamanı yaklaşıyorsa, unutulan dozu atlayın ve devam edin.
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düzenli doz programınız. Kaçırılanı telafi etmek için günde iki doz veya birden fazla doz almayın.

PAH veya BPH için tadalafil alıyorsanız, unuttuğunuz dozu hatırladığınız anda alınız. Ancak, bir 
sonraki dozun zamanı yaklaştıysa, kaçırdığınız dozu atlayın ve normal doz programınıza devam edin. 
Kaçırılanı telafi etmek için çift doz almayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

Tadalafil yan etkilere neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri şiddetliyse veya 
geçmiyorsa doktorunuza söyleyin:

baş ağrısı

hazımsızlık veya mide ekşimesi

mide bulantısı

ishal

kızarma

mide, sırt, kaslar, kollar veya bacaklarda ağrı

öksürük

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu belirtilerden herhangi birini yaşarsanız, hemen 
doktorunuzu arayın veya acil tıbbi tedavi alın:

ani görme azalması veya kaybı (daha fazla bilgi için aşağıya bakın)

bulanık görme

renk görüşündeki değişiklikler (nesnelerde mavi bir renk tonu görme veya mavi ile yeşil arasındaki farkı 
söylemekte zorluk çekme)

ani işitme kaybı veya kaybı (daha fazla bilgi için aşağıya bakın)

kulaklarda çınlamak

4 saatten uzun süren ereksiyon

baş dönmesi

göğüs ağrısı

kurdeşen

döküntü

nefes alma veya yutma zorluğu

yüz, boğaz, dil, dudaklar, gözler, eller, ayaklar, ayak bilekleri veya alt bacakların şişmesi

cildin kabarması veya soyulması

Bazı hastalar, tadalafil veya tadalafile benzer diğer ilaçları aldıktan sonra görmelerinin bir kısmında veya 
tamamında ani bir kayıp yaşadılar. Görme kaybı bazı durumlarda kalıcıydı. olup olmadığı bilinmiyor
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görme kaybına ilaç neden oldu. Tadalafil kullanırken ani görme kaybı yaşarsanız, hemen 
doktorunuzu arayın veya acil tıbbi tedavi alın. Doktorunuzla konuşana kadar daha fazla tadalafil veya 
sildenafil (Revatio, Viagra) veya vardenafil (Levitra) gibi benzer ilaçlar almayın.

Bazı hastalar, tadalafil veya tadalafile benzer diğer ilaçları aldıktan sonra ani bir işitme azalması veya 
kaybı yaşadı. İşitme kaybı genellikle sadece bir kulağı içeriyordu ve ilaç kesildiğinde her zaman 
düzelmedi. İşitme kaybının ilaçtan kaynaklanıp kaynaklanmadığı bilinmiyor. Tadalafil kullanırken 
bazen kulak çınlaması veya baş dönmesi gibi ani bir işitme kaybı yaşarsanız, derhal doktorunuzu 
arayın. Doktorunuzla konuşana kadar daha fazla tadalafil veya sildenafil (Revatio, Viagra) veya 
vardenafil (Levitra) gibi benzer ilaçlar almayın.

Tadalafil başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı kullanırken olağandışı bir sorununuz varsa 
doktorunuzu arayın.

Ciddi bir yan etki yaşarsanız, siz veya doktorunuz Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) MedWatch Olumsuz 
Olay Raporlama programına çevrimiçi olarak bir rapor gönderebilirsiniz.
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) veya telefonla 
(1-800-332-1088).

Bu ilacın saklanması ve atılması hakkında bilgi sahibi olmalı mıyım?

Bu ilacı geldiği kapta, sıkıca kapalı ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Oda sıcaklığında 
ve aşırı ısı ve nemden uzakta (banyoda değil) saklayın.

Gereksiz ilaçlar evcil hayvanların, çocukların ve diğer kişilerin tüketmemesi için özel yöntemlerle 
imha edilmelidir. Ancak, bu ilacı tuvalete atmamalısınız. Bunun yerine, ilacınızı atmanın en iyi yolu 
bir ilaç geri alma programıdır. Topluluğunuzdaki geri alma programları hakkında bilgi edinmek için 
eczacınızla konuşun veya yerel çöp/geri dönüşüm departmanınızla iletişime geçin. FDA'nın Güvenli 
İlaç İmhası web sitesine bakın (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) bir geri alma 
programına erişiminiz yoksa daha fazla bilgi için.

Pek çok kap (haftalık hap hatırlatıcıları ve göz damlaları, kremler, yamalar ve inhalatörler için olanlar gibi) çocuklara 

dirençli olmadığından ve küçük çocuklar bunları kolayca açabileceğinden, tüm ilaçları çocukların göremeyeceği ve 

erişemeyeceği bir yerde tutmak önemlidir. Küçük çocukları zehirlenmekten korumak için, her zaman emniyet 

kapaklarını kilitleyin ve ilacı derhal güvenli bir yere koyun - yukarıda ve uzakta, onların görüş ve erişemeyeceği bir 

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

n acil/aşırı doz vakası

Doz aşımı durumunda, 1-800-222-1222 numaralı telefondan zehir kontrol yardım hattını arayın. Bilgi ayrıca çevrimiçi olarak 

şu adreste mevcuttur:https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Mağdur bayılmışsa, nöbet 

geçirmişse, nefes almakta güçlük çekiyorsa veya uyanamıyorsa, hemen 911'den acil servisi arayın.
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şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Doktorunuzla bütün randevularınızı saklayın.

İlaçlarınızı başkasının almasına izin vermeyin. Reçetenizi tekrar doldurmakla ilgili tüm sorularınızı 
eczacınıza sorunuz.

Aldığınız tüm reçeteli ve reçetesiz (reçetesiz) ilaçların yanı sıra vitaminler, mineraller veya diğer diyet 
takviyeleri gibi ürünlerin yazılı bir listesini tutmanız önemlidir. Bu listeyi her doktora gittiğinizde veya 
hastaneye kabul ettiğinizde yanınızda getirmelisiniz. Acil durumlarda yanınızda bulundurmanız da 
önemli bilgiler.

rand isimleri

adcirca®

Cialis®

Entadfi®(Finasterid, Tadalafil içeren bir kombinasyon ürünü olarak)
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