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?זו תרופה נרשמה האם היי

 או לקבל יכולת חוסר; אימפוטנציה( זיקפה הפרעות של מסוימים בסוגים לטיפול משמשים ונרות אלפרוסטדיל הזרקת
. זיקפה הפרעות לאבחון אחרות בדיקות עם בשילוב גם לעתים משמשת אלפרוסטדיל הזרקת. גברים אצל) זקפה על לשמור

 לשמור כדי בפין הדם וכלי השרירים הרפיית ידי על פועל זה. דם כלי מרחיבי הנקראות תרופות בקבוצת הוא אלפרוסטדיל
.להתרחש יכולה שזקפה כך בפין דם מספיק על

 מחלות של התפשטות או הריון מונע אינו אלפרוסטדיל. המיני החשק את מגביר או זיקפה בעיות מרפא אינו אלפרוסטדיל
(HIV). האנושי החיסוני הכשל וירוס כגון מיני במגע המועברות

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 השתן לפתח לכניסה גלולה( השופכה וכפתור לפין והזרקה באריזה המסופק הנוזל עם לערבוב כאבקה מגיע אלפרוסטדיל
 השימוש לאחר דקות20  עד5  בתוך להתרחש עלולה זקפה. מינית פעילות לפני הצורך לפי משמשAlprostadil ). הפין של

 בהזרקת להשתמש אין. דקות60  עד-30 כ להימשך צריכה הזקפה. בגולה השימוש לאחר דקות10  עד5  ובתוך בזריקה
Alprostadilבכדורי להשתמש אין. לשימוש שימוש בין שעות24  לפחות עם, בשבוע פעמים משלוש יותר  Alprostadilיותר 

 שלך הרוקח או מהרופא ובקש, בקפידה שלך המרשם תווית על ההוראות אחר עקוב. שעות24  של זמן בפרק מפעמיים
.ההוראות לפי בדיוק באלפרוסטדיל השתמש. מבין שאינך חלק כל להסביר

 שתתחיל לאחר. לך המתאים המינון את לקבוע כדי במשרדו אלפרוסטדיל של הראשונה המנה את יתן שלך הרופא
 אינך אם שלך לרופא ספר. שלך המינון את בהדרגה להפחית או להגדיל עשוי שלך הרופא, בבית באלפרוסטדיל להשתמש

 הרופא עם לדבר מבלי שלך המינון את תשנה אל אך, מדי רב זמן נמשכת שלך הזקפה אם או רצון משביעות זקפות חווה
.שלך

 להשתמש כיצד בדיוק מבין שאתה ודא. בבית באלפרוסטדיל השימוש לפני שלך הרופא ידי על הכשרה לעבור חייב אתה
.בתרופה השימוש אופן לגבי כלשהן שאלות לך יש אם הרוקח או הרופא את שאל. באלפרוסטדיל

 ומזרקים מחטים השלך. אפליקטורים או כדורים, בקבוקונים, מחסניות, מזרקים, במחטים חוזר שימוש לעשות אין
.המיכל את להשליך כיצד הרוקח או הרופא את שאל. לדקירה עמיד במיכל משומשים
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.המטופל עבור היצרן מידע של עותק שלך הרופא או מהרוקח בקש

זו בתרופה השימושים

.נוסף מידע לקבלת הרוקח או הרופא את שאל; אחרים לשימושים להירשם עשויה זו תרופה

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

,באלפרוסטדיל השימוש לפני

- ב(Cytotec,  מיזופרוסטול כגון אחרות פרוסטגלנדין תרופות; לאלפרוסטדיל אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר
,(Arthrotecבימטופרוסט )וטרבופרוסט) קסלטן( לטנופרוסט), לומיגן  ;(Travatan)אחרת תרופה כל או.

 או נוטל אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר
 מדכאי); קומדין( וורפרין הפרין כגון') דם מדללי(' קרישה נוגדי: הבאים מהדברים אחד כל להזכיר הקפד. לקחת מתכוון
 שהרופא ייתכן. זיקפה לבעיות אחר טיפול וכל; בסינוסים בעיות או גבוה דם לחץ, הצטננות, לאלרגיות תרופות; תיאבון
.לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות מינון את לשנות יצטרך שלך

 בעיות לך היו או לך יש ואם רפואיות מסיבות מינית מפעילות להימנע מקצוע איש לך יעץ פעם אי אם שלך לרופא ספר
( נפוצה מיאלומה), הלבנים הדם תאי של סרטן( לוקמיה), האדומים הדם תאי של מחלה( חרמשית אנמיה כגון דם בתאי
 מדי יותר שבו מצב( פוליציטמיה או), מיוצרות דם טסיות מדי יותר שבו מצב( טרומבוציטמיה), הפלזמה תאי של סרטן
( פין שתל); פיירוני מחלת או מערית פיברוזיס, זווית( הפין צורת על המשפיעים תנאים); מיוצרים אדומים דם תאי

 מישהו או אתה אם שלך לרופא גם ספר. לב ספיקת אי או); זיקפה בהפרעות לטיפול הפין בתוך בניתוח שמוקם מכשיר
.גדול ניתוח לאחרונה עברת ואם בריאות או ברגליים דם בקריש פעם אי סבלת משפחתך מבני

 נפיחות או צלקות, היצרות פעם אי לך הייתה או לך יש אם לרופא ספר, אלפרוסטדיל בכדורית משתמש אתה אם
.אלפרוסטדיל בכדורי להשתמש לא לך יגיד כנראה שלך הרופא. הפין קצה או הפין של השתן פתח של

 או כבד, כליות מחלת או; התעלפות של היסטוריה; דימום הפרעת פעם אי לך היה או לך יש אם שלך לרופא ספר
.ריאות

 פעילות לפני אלפרוסטדיל בכדורי להשתמש אין. להריון להיכנס מתכננת או בהריון שלך הזוג בת אם שלך לרופא ספר
.קונדום במחסום שימוש ללא להריון להיכנס שעלולה אישה או הרה אישה עם מינית

 מכונות להפעיל או במכונית לנהוג אין. והתעלפות סחרחורת, לסחרחורת לגרום עלול שאלפרוסטדיל לדעת עליך
.עליך משפיעה זו תרופה כיצד שתדע עד באלפרוסטדיל השימוש לאחר

 את להפחית עשוי אלכוהול. באלפרוסטדיל הטיפול במהלך באלכוהול השימוש על שלך הרופא עם שוחח
.זו תרופה של היעילות

 להעברת הסיכון את להגביר יכול זה. התרופה ניתנה בו באזור להתרחש עלולה דימום של קטנה שכמות לדעת עליך
 הזוג בן לבין בינךC  והפטיטיסB  הפטיטיסHIV,  כגון) מזוהם דם באמצעות המופצים מצבים( בדם הנישאות מחלות
.בדם ממחלה סובלים הזוג בת/בן או אתה אם שלך לרופא ספר. שלך

?מיוחדות תזונה הוראות אחר לעקוב עליי האם

.שלך הרגילה בתזונה המשך, אחרת לך אומר שלך הרופא כן אם אלא
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?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

 חמור הללו מהתסמינים אחד אם שלך לרופא ספר. לוואי לתופעות לגרום עלול אלפרוסטדיל
:חולף לא או

התרופה את ניתנת בו במקום חבורות או דימום

)הטבעת לפי הפין בין אזור( בפרינאום או ברגליים, באשכים, בפין כאב או כאב

הפין של השתן בפתח צריבה או חום תחושת

הפין של אדמומיות

ראֹׁש ּכאְבֵ

גב כאב

עור בעיות

ראייה בעיות

 התקשר, האלה מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:מיד שלך לרופא
שעות-4 מ יותר הנמשכת זקפה

הזקוף הפין של חריג עיקול או רגישות, נפיחות, אדמומיות

הפין על קשים אזורים או גושים

מהירות לב פעימות

התִעלַפְּות

ברגליים נפוחים ורידים

 של לוואי אירועי על דיווח לתוכנית דוח לשלוח עשויים שלך הרופא או אתה, חמורה לוואי תופעת חווה אתה אם
MedWatchוהתרופות המזון מינהל של באינטרנט (FDA)

)/MedWatch[/Safety/MedWatch ]http://www.fda.gov/Safetyhttp://www.fda.gov (1-800-332-  בטלפון או)
.(1088

?זו תרופה של וסילוק אחסון על לדעת צריך

 ומחסניות בקבוקונים אחסן. ילדים של ידם מהישג הרחק, היטב סגור, הגיעה היא שבו במיכל התרופה את שמור
 מידע לקבלת היצרן הוראות את קרא). האמבטיה בחדר לא( ולחות חום מעודפי והרחק החדר בטמפרטורת אלפרוסטדיל

 אלפרוסטדיל כדורי את לאחסן יש. אותה לשמור יש והיכן הערבוב לאחר אלפרוסטדיל תמיסת לאחסן ניתן זמן כמה על
 התרופה את לחשוף אין. השימוש לפני ימים14  עד החדר בטמפרטורת לשמור ניתן אך, במקרר המקורית באריזה

.יעילה ללא אותה יהפוך שהדבר מכיוון ישיר שמש באור אותה להניח או גבוהות לטמפרטורות

 ואלו שבועיים גלולות מטפלי כגון( רבים מיכלים שכן, ילדים של ידם ומהישג ראייה מטווח התרופות כל את להרחיק חשוב
 כדי. בקלות אותם לפתוח יכולים צעירים וילדים לילדים עמידים אינם) ומשאפים מדבקות, קרמים, עיניים טיפות עבור
 שנמצא כזה-  בטוח במקום התרופה את מיד ולהניח בטיחות מכסי לנעול תמיד, הרעלה מפני צעירים ילדים על להגן

]http://www.upandaway.org ]http://www.upandaway.org.ידם והישג ראייה לטווח ומחוץ והרחק למעלה
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 חשוף להיות עלול שהוא היכן במכונית אותו להשאיר או שנשלח במטען אלפרוסטדיל את לאחסן אין, נסיעה בעת
.במקרר או ניידת קרח באריזת אלפרוסטדיל כדורי אחסן. קיצוניות לטמפרטורות

. אותן לצרוך יוכלו לא אחרים ואנשים ילדים, מחמד שחיות להבטיח כדי מיוחדות בדרכים נחוצות שאינן תרופות להשליך יש
 באמצעות היא שלך מהתרופות להיפטר ביותר הטובה הדרך, זאת במקום. לאסלה התרופה את לשטוף אסור, זאת עם

 תוכניות על ללמוד כדי שלך המקומית מיחזור/האשפה למחלקת פנה או שלך הרוקח עם שוחח. תרופות להחזרת תוכנית
) c4Rm4p[/c4Rm4p ]http://goo.glhttp://goo.gl/( תרופות של בטוח לסילוק-FDA ה באתר עיין. שלך בקהילה החזרה
.החזרה לתוכנית גישה לך אין אם נוסף למידע

יתר מנת/חירום במקרה

 בטלפון שלך המקומי הרעל בקרת למרכז התקשר, אלפרוסטדיל של מדי גדולה בכמות משתמש מישהו אם
911. בטלפון המקומיים החירום לשירותי התקשר, נושם אינו או התמוטט הקורבן אם1-800-222-1222.

:לכלול עשויים יתר מנת של תסמינים
התִעלַפְּות

סחְרַחֹורתֶ

מטושטשת ראייה

בחילה

חולף שאינו המין באיבר כאב

שעות-6 מ יותר הנמשכת זקפה

?אחר מידע לדעת צריך

).חודשים3  כל, למשל( שלך הרופא עם קבועים מעקב ביקורי לקיים חשוב. שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור

 לך שיש שאלה כל שלך הרוקח את שאל. שלך במזרקים או במחטים, בתרופות להשתמש אחר אחד לאף תאפשר אל
.שלך המרשם של מחדש מילוי לגבי

 כגון מוצר כל וכן, נוטל שאתה) מרשם ללא( מרשם ללא ותרופות מרשם התרופות כל של כתובה רשימה לשמור לך חשוב
 אתה אם או רופא אצל מבקר שאתה פעם בכל איתך זו רשימה להביא עליך. אחרים תזונה תוספי או מינרלים, ויטמינים
.חירום במקרה מידע איתך לשאת חשוב, כן כמו. חולים בבית מאושפז

רנד שמות

Caverject®

ImpulseCaverject®

®אדקס

®מּוזהָ
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שלהם השמות

)E1)PGE1 פרוסטגלנדין

15/02/2018-  לאחרונה מתוקן

זה דף לצטט כיצד למד

ויתור כתבInc. , הבריאות מערכת רוקחי של האמריקאית האגודה

AHFS®הזכויות כל®הבריאות במערכת לרוקחים האמריקאית האגודה2022. , יוצרים זכויות© . למטופל תרופות על מידע 
Bethesda, Maryland.  900, Highway, Suite-West East, 4500 ׁשכִפּול. שמורות

ASHP. ידי על מורשה להיות חייב מסחרי לשימוש

אנוש ושירותי האמריקאי הבריאות משרדPike, Bethesda, MD Rockville 20894 8600  לרפואה הלאומית הספרייה

לבריאות הלאומיים המכונים

2022 במרץ25 : לאחרונה עודכן העמוד
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