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тадалафил
произнася се като (tah da' la fil)

защо е предписано това лекарство?

Tadalafil (Cialis) се използва за лечение на еректилна дисфункция (ЕД, импотентност; невъзможност за постигане 

или поддържане на ерекция) и симптомите на доброкачествена простатна хиперплазия (ДПХ; увеличена простата), 

които включват затруднено уриниране (колебание, дриблинг, слаба струя, и непълно изпразване на пикочния 

мехур), болезнено уриниране и честота и спешност на уриниране при възрастни мъже. Tadalafil (Adcirca) се 

използва за подобряване на способността за упражнения при хора с белодробна артериална хипертония (ПАХ; 

високо кръвно налягане в съдовете, пренасящи кръв към белите дробове, причиняващо задух, замаяност и умора). 

Тадалафил е в клас лекарства, наречени инхибитори на фосфодиестераза (PDE). Действа за лечение на еректилна 

дисфункция чрез увеличаване на притока на кръв към пениса по време на сексуална стимулация. Този повишен 

кръвен поток може да причини ерекция.

Ако приемате тадалафил за лечение на еректилна дисфункция, трябва да знаете, че той не лекува еректилна 

дисфункция или повишава сексуалното желание. Тадалафил не предотвратява бременността или разпространението 

на болести, предавани по полов път, като човешкия имунодефицитен вирус (ХИВ).

как трябва да се използва това лекарство?

Тадалафил се предлага като таблетка за приемане през устата. Може да се приема със или без храна.

Ако приемате тадалафил за лечение на еректилна дисфункция, следвайте указанията на Вашия лекар и насоките в този параграф. 

Има два различни начина за приемане на тадалафил, ежедневно или според нуждите. Говорете с Вашия лекар коя схема на 

дозиране е подходяща за Вас. Тадалафил понякога се приема при необходимост, обикновено най-малко 30 минути преди 

сексуална активност и не по-често от веднъж на всеки 24 часа. Вашият лекар ще Ви помогне да решите най-доброто време да 

приемате тадалафил преди сексуална активност. Тадалафил също понякога се приема веднъж дневно всеки ден, независимо от 

времето на сексуална активност. Можете да опитате сексуална активност по всяко време между дозите. Ако приемате тадалафил 

по редовен график, приемайте го приблизително по едно и също време всеки ден. Ако имате определени здравословни проблеми 

или приемате определени лекарства, Вашият лекар може да Ви каже да приемате тадалафил по-рядко или може да Ви предпише 

по-ниска доза, която да се приема веднъж дневно. Следвайте внимателно указанията на етикета с рецептата и помолете Вашия 

лекар или фармацевт да обясни всяка част, която не разбирате. Приемайте тадалафил точно както е указано. Не приемайте 

повече или по-малко от него или го приемайте по-често, отколкото е предписано от Вашия лекар.
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Ако приемате тадалафил за лечение на ПАХ или ДПХ, следвайте указанията на Вашия лекар и насоките в този параграф. 

Трябва да приемате тадалафил веднъж на ден. Вземете всички таблетки за дневната си доза по едно време всеки ден; не 

разделяйте таблетките, за да ги приемате като отделни дози. Приемайте тадалафил приблизително по едно и също 

време всеки ден. Ако вече приемате лекарства за лечение на ДПХ, Вашият лекар може да Ви каже да спрете приема на 

други лекарства поне един ден преди да започнете лечение с тадалафил. Следвайте внимателно указанията на Вашия 

лекар и помолете Вашия лекар или фармацевт да Ви обясни всяка част, която не разбирате.

Ако приемате тадалафил за еректилна дисфункция, Вашият лекар вероятно ще Ви започне със средна доза 

тадалафил и ще увеличи или намали дозата Ви в зависимост от отговора Ви към лекарството. Уведомете Вашия 

лекар, ако тадалафил не работи добре или ако имате нежелани реакции.

Ако приемате тадалафил за ПАХ, трябва да знаете, че тадалафил контролира ПАХ, но не я лекува. Продължете да приемате 

тадалафил, дори ако се чувствате добре. Не спирайте приема на тадалафил, без да говорите с Вашия лекар.

Попитайте Вашия фармацевт или лекар за копие от информацията на производителя за пациента.

други употреби на това лекарство

Това лекарство може да бъде предписано за други цели; попитайте Вашия лекар или фармацевт за повече информация.

какви специални предпазни мерки трябва да спазвам?

Преди да приемете тадалафил,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към тадалафил, други лекарства или някоя от съставките 
на таблетките тадалафил. Попитайте вашия фармацевт за списък на съставките.

уведомете Вашия лекар, ако приемате или наскоро сте приемали риоцигуат (Adempas) или нитрати като 
изосорбид динитрат (Isordil), изосорбид мононитрат (Monoket) и нитроглицерин (Minitran, Nitro-Dur, Nitromist, 
Nitrostat, други). Нитратите се предлагат като таблетки, сублингвални (под езика) таблетки, спрейове, пластири, 
пасти и мехлеми. Посъветвайте се с Вашия лекар, ако не сте сигурни дали някое от вашите лекарства съдържа 
нитрати. Вашият лекар вероятно ще Ви каже да не приемате тадалафил, ако приемате нитрати.

уведомете Вашия лекар, ако приемате улични лекарства, съдържащи нитрати („попърс“), като амилнитрат, бутил нитрат 
или нитрит, докато приемате тадалафил. Вашият лекар вероятно ще Ви каже да не приемате тадалафил, ако приемате 
улични лекарства, съдържащи нитрати.

трябва да знаете, че тадалафил се предлага под търговските имена Adcirca и Cialis. Трябва да се 
лекувате само с един от тези продукти наведнъж.

кажете на Вашия лекар и фармацевт какви други лекарства, витамини и хранителни добавки, отпускани 
с рецепта и без рецепта, приемате или планирате да приемате. Не забравяйте да споменете някое от 
следните: алфа блокери като алфузозин (Uroxatral), доксазозин (Cardura), дутастерид (Avodart, в Jalyn), 
празозин (Minipress), силодозин (Rapaflo), тамсулозин (Flomax, в Jalyn) и теразозин; амиодарон (Cordarone, 
Pacerone); някои противогъбични средства като флуконазол (Diflucan), гризеофулвин (Grifulvin, Gris-PEG), 
итраконазол (Onmel, Sporanox), кетоконазол (Extina, Ketozole, Nizoral, Xolegel) и вориконазол (Vfend); 
апрепитант (Еменд); бозентан (Tracleer); карбамазепин (Carbatrol, Epitol, Tegretol, Teril, други); 
кларитромицин (Biaxin, в Prevpac); дилтиазем (Cardizem, Cartia, Tiazac, други); ефавиренц (Sustiva, в 
Atripla); еритромицин (EES, Е-мицин, еритроцин); Инхибитори на HIV протеазата, включително 
индинавир (Crixivan), нелфинавир (Viracept) и ритонавир (Norvir, в Kaletra), ловастатин (Altocor, в Advicor); 
лекарства за високо кръвно налягане; нефазодон; невирапин
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(Viramune); други лекарства или лечения за еректилна дисфункция; други лекарства или лечения за ПАХ; 
фенобарбитал; фенитоин (Dilantin, Phenytek); рифабутин (микобутин); рифампин (Rifadin, Rimactane, in Rifamate, 
in Rifater); сертралин (Золофт); телитромицин (Ketek); и верапамил (Calan, Covera, Verelan, в Tarka). Може да се 
наложи Вашият лекар да промени дозите на Вашите лекарства или да Ви наблюдава внимателно за странични 
ефекти.

кажете на Вашия лекар какви билкови продукти приемате, особено жълт кантарион.

уведомете Вашия лекар, ако пушите; ако някога сте имали ерекция, която е продължила повече от 4 часа; и ако наскоро сте 

имали диария, повръщане, не пиете достатъчно течности или се изпотявате много, което може да е причинило дехидратация 

(загуба на голямо количество телесни течности. Също така кажете на Вашия лекар, ако имате или някога сте имали 

белодробна венооклузия заболяване (PVOD; запушване на вените в белите дробове); всяко състояние, което засяга формата 

на пениса; диабет; висок холестерол; високо или ниско кръвно налягане; неравномерен пулс; сърдечен удар или сърдечна 

недостатъчност; ангина (болка в гърдите); инсулт; язви в стомаха; нарушение на кървенето; проблеми с кръвообращението; 

проблеми с кръвните клетки като сърповидно-клетъчна анемия (заболяване на червените кръвни клетки), множествен 

миелом (рак на плазмените клетки) или левкемия (рак на белите кръвни клетки); или сърце, бъбреци, или чернодробно 

заболяване. Също така уведомете Вашия лекар, ако вие или някой от членовете на вашето семейство имате или някога сте 

имали очно заболяване като пигментен ретинит (наследено очно състояние, което причинява загуба на зрение) или ако 

някога сте имали внезапна тежка загуба на зрение, особено ако сте били каза, че загубата на зрението е причинена от 

блокиране на притока на кръв към нервите, които ви помагат да виждате.

ако сте жена и приемате тадалафил за лечение на ПАХ, уведомете Вашия лекар, ако сте бременна, планирате 
да забременеете или кърмите. Ако забременеете, докато приемате тадалафил, обадете се на Вашия лекар.

ако Ви предстои операция, включително дентална хирургия, кажете на лекаря или зъболекаря, че приемате 
тадалафил.

говорете с Вашия лекар относно безопасната употреба на алкохолни напитки по време на лечението Ви с 
тадалафил. Ако пиете голямо количество алкохол (повече от пет чаши вино или пет чаши уиски), докато 
приемате тадалафил, е по-вероятно да изпитате някои странични ефекти на тадалафил като замаяност, 
главоболие, ускорен пулс и ниско кръвно налягане .

ако приемате тадалафил за лечение на еректилна дисфункция, уведомете Вашия лекар, ако някога сте били съветвани от 

медицински специалист да избягвате сексуална активност по медицински причини или ако някога сте изпитвали болка в гърдите по 

време на сексуална активност. Сексуалната активност може да бъде натоварване на сърцето ви, особено ако имате сърдечно 

заболяване. Ако почувствате болка в гърдите, виене на свят или гадене по време на сексуална активност, незабавно се обадете на 

Вашия лекар или потърсете спешна медицинска помощ и избягвайте сексуалната активност, докато Вашият лекар не Ви каже друго.

кажете на всичките си доставчици на здравни услуги, че приемате тадалафил. Ако някога се нуждаете от спешна медицинска 

помощ за сърдечен проблем, доставчиците на здравни услуги, които ви лекуват, ще трябва да знаят кога за последно сте приемали 

тадалафил.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

Говорете с Вашия лекар относно яденето на грейпфрут и пиенето на сок от грейпфрут, докато приемате това лекарство.

какво да правя, ако пропусна доза?

Ако приемате тадалафил за еректилна дисфункция по редовен график, вземете пропуснатата доза веднага щом си 

спомните. Въпреки това, ако е почти време за следващата доза, пропуснете пропуснатата доза и продължете
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Вашият редовен график на дозиране. Не приемайте двойна доза или повече от една доза на ден, за да компенсирате 

пропуснатата.

Ако приемате тадалафил за ПАХ или ДПХ, вземете пропуснатата доза веднага щом си спомните. Въпреки това, ако е почти 

време за следващата доза, пропуснете пропуснатата доза и продължете с обичайната си схема на дозиране. Не вземайте 

двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Тадалафил може да причини нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако някой от тези 

симптоми е тежък или не изчезне:

главоболие

лошо храносмилане или киселини

гадене

диария

зачервяване

болка в стомаха, гърба, мускулите, ръцете или краката

кашлица

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от тези симптоми, незабавно 
се обадете на Вашия лекар или потърсете спешна медицинска помощ:

внезапно намаляване или загуба на зрение (вижте по-долу за повече информация)

замъглено зрение

промени в цветното зрение (виждате син оттенък върху предмети или имате затруднения да 
различите синьо и зелено)

внезапно намаляване или загуба на слуха (вижте по-долу за повече информация)

звънене в ушите

ерекция, която продължава повече от 4 часа

световъртеж

болка в гърдите

копривна треска

обрив

затруднено дишане или преглъщане

подуване на лицето, гърлото, езика, устните, очите, ръцете, стъпалата, глезените или долните крака

образуване на мехури или лющене на кожата

Някои пациенти са имали внезапна загуба на част или цялото си зрение, след като са приемали тадалафил или 

други лекарства, подобни на тадалафил. Загубата на зрението е трайна в някои случаи. Не се знае дали
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загубата на зрението е причинена от лекарството. Ако получите внезапна загуба на зрението, докато приемате тадалафил, 

незабавно се обадете на Вашия лекар или потърсете спешна медицинска помощ. Не приемайте повече дози тадалафил 

или подобни лекарства като силденафил (Revatio, Viagra) или варденафил (Levitra), докато не говорите с Вашия лекар.

Някои пациенти са имали внезапно намаляване или загуба на слуха, след като са приемали тадалафил или други 

лекарства, подобни на тадалафил. Загубата на слуха обикновено засяга само едното ухо и не винаги се подобрява 

при спиране на лекарството. Не е известно дали загубата на слуха е причинена от лекарството. Ако получите 

внезапна загуба на слуха, понякога със звънене в ушите или замаяност, докато приемате тадалафил, незабавно се 

обадете на Вашия лекар. Не приемайте повече дози тадалафил или подобни лекарства като силденафил (Revatio, 

Viagra) или варденафил (Levitra), докато не говорите с Вашия лекар.

Тадалафил може да причини други нежелани реакции. Обадете се на Вашия лекар, ако имате някакви необичайни проблеми, докато приемате 

това лекарство

Ако получите сериозен страничен ефект, Вие или Вашият лекар може да изпратите доклад до програмата за докладване на 

нежелани събития MedWatch на Агенцията по храните и лекарствата (FDA) онлайн

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефона (1-800-332-1088).

какво трябва да знам за съхранението и изхвърлянето на това лекарство?

Съхранявайте това лекарство в контейнера, в който е дошъл, плътно затворен и далеч от деца. 
Съхранявайте го при стайна температура и далеч от излишна топлина и влага (не в банята).

Ненужните лекарства трябва да се изхвърлят по специални начини, за да се гарантира, че домашните любимци, децата 

и други хора не могат да ги консумират. Въпреки това, не трябва да изхвърляте това лекарство в тоалетната. Вместо 

това, най-добрият начин да изхвърлите лекарствата си е чрез програма за връщане на лекарства. Говорете с вашия 

фармацевт или се свържете с местния отдел за боклук/рециклиране, за да научите за програмите за връщане във 

вашата общност. Вижте уебсайта на FDA за безопасно изхвърляне на лекарства (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/

c4Rm4p]) за повече информация, ако нямате достъп до програма за връщане.

Важно е да пазите всички лекарства далеч от погледа и обсега на деца, тъй като много контейнери (като седмични 

хапчета и тези за капки за очи, кремове, пластири и инхалатори) не са устойчиви на деца и малките деца могат да 

ги отворят лесно. За да предпазите малките деца от отравяне, винаги заключвайте предпазните капачки и 

незабавно поставете лекарството на безопасно място – такова, което е нагоре, далече и далеч от погледа им и 

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

n случай на спешен случай/предозиране

В случай на предозиране се обадете на линията за помощ за контрол на отравянията на 1-800-222-1222. Информацията е 

достъпна и онлайн на адресhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Ако жертвата е припаднала, има 

гърч, има проблеми с дишането или не може да бъде събудена, незабавно се обадете на спешните служби на 911.
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каква друга информация трябва да знам?

Запазете всички срещи с Вашия лекар.

Не позволявайте на никой друг да приема вашите лекарства. Попитайте Вашия фармацевт за всички въпроси, които имате относно 

презареждането на Вашата рецепта.

За вас е важно да поддържате писмен списък на всички лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта (без 

рецепта), които приемате, както и всички продукти като витамини, минерали или други хранителни добавки. 

Трябва да носите този списък със себе си всеки път, когато посещавате лекар или ако сте приети в болница. Също 

така е важна информация, която да носите със себе си в случай на спешност.

рандови имена

Adcirca®

Сиалис®

Entadfi®(като комбиниран продукт, съдържащ финастерид, тадалафил)
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