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Alprostadil urogenital
pronuntat ca (al pros' ta dil)

de ce este prescris acest medicament?

Alprostadil injectabil și supozitoare sunt utilizate pentru a trata anumite tipuri de disfuncție erectilă (impotență; incapacitatea de a 

obține sau de a menține o erecție) la bărbați. Injecția de alprostadil este de asemenea utilizată uneori în combinație cu alte teste 

pentru a diagnostica disfuncția erectilă. Alprostadil face parte dintr-o clasă de medicamente numite vasodilatatoare. Funcționează 

prin relaxarea mușchilor și a vaselor de sânge din penis pentru a menține suficient sânge în penis, astfel încât să poată apărea o 

erecție.

Alprostadil nu vindecă disfuncția erectilă și nu crește dorința sexuală. Alprostadil nu previne sarcina sau 
răspândirea bolilor cu transmitere sexuală, cum ar fi virusul imunodeficienței umane (HIV).

cum trebuie utilizat acest medicament?

Alprostadil vine sub formă de pulbere pentru a fi amestecat cu lichidul furnizat în ambalaj și injectat în penis și ca 
supozitor uretral (pelete care trebuie introduse în orificiul urinar al penisului). Alprostadil este utilizat după cum este 
necesar înainte de activitatea sexuală. O erecție poate apărea în decurs de 5 până la 20 de minute după utilizarea 
injecției și în 5 până la 10 minute după utilizarea granulei. Erecția ar trebui să dureze aproximativ 30 până la 60 de 
minute. Alprostadil injectabil nu trebuie utilizat de mai mult de trei ori pe săptămână, cu cel puțin 24 de ore între 
utilizări. Granulele de Alprostadil nu trebuie utilizate mai mult de două ori într-o perioadă de 24 de ore. Urmați cu 
atenție instrucțiunile de pe eticheta rețetei și adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului să vă explice 
orice parte pe care nu o înțelegeți. Utilizați alprostadil exact conform instrucțiunilor.

Medicul dumneavoastră vă va administra prima doză de alprostadil în cabinetul său pentru a determina doza potrivită pentru 

dumneavoastră. După ce începeți să utilizați alprostadil acasă, medicul dumneavoastră vă poate crește sau reduce treptat doza. Spuneți 

medicului dumneavoastră dacă nu aveți erecții satisfăcătoare sau dacă erecțiile dumneavoastră durează prea mult timp, dar nu vă 

modificați doza fără a discuta cu medicul dumneavoastră.

Trebuie să fiți instruit de către medicul dumneavoastră înainte de a utiliza alprostadil acasă. Asigurați-vă că înțelegeți exact cum să 

utilizați alprostadil. Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă aveți întrebări despre cum să utilizați 

medicamentul.

Nu reutilizați ace, seringi, cartușe, flacoane, pelete sau aplicatoare. Aruncați acele și seringile uzate într-un 
recipient rezistent la perforare. Întrebați medicul sau farmacistul cum să aruncați recipientul.
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Adresați-vă farmacistului sau medicului dumneavoastră pentru o copie a informațiilor producătorului pentru pacient.

există utilizări pentru acest medicament

Acest medicament poate fi prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe informații.

ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a utiliza alprostadil,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la alprostadil; alte medicamente pentru 
prostaglandine, cum ar fi misoprostol (Cytotec, în Arthrotec), bimatoprost (Lumigan), latanoprost (Xalatan) și 
travoprost (Travatan); sau orice alte medicamente.

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce alte medicamente eliberate pe bază de rețetă și fără prescripție medicală, 

vitamine, suplimente nutritive și produse din plante pe care le luați sau intenționați să le luați. Asigurați-vă că menționați oricare 

dintre următoarele: anticoagulante („diluanți ai sângelui”), cum ar fi heparina și warfarina (Coumadin); inhibitori ai poftei de mâncare; 

medicamente pentru alergii, răceli, hipertensiune arterială sau probleme ale sinusurilor; și orice alte tratamente pentru disfuncția 

erectilă. Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele de medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție 

pentru efectele secundare.

spuneți medicului dumneavoastră dacă ați fost vreodată sfătuit de un profesionist din domeniul sănătății să evitați 
activitatea sexuală din motive medicale și dacă aveți sau ați avut vreodată probleme cu celulele sanguine, cum ar fi 
anemia secerată (o boală a celulelor roșii din sânge), leucemie (cancer de celule albe din sânge), mielom multiplu 
(cancer al celulelor plasmatice), trombocitemie (afecțiune în care se produc prea multe trombocite) sau policitemie 
(stare în care sunt produse prea multe globule roșii); afecțiuni care afectează forma penisului (angulație, fibroză 
cavernoasă sau boala Peyronie); un implant penian (dispozitiv care este plasat chirurgical în interiorul penisului pentru 
a trata disfuncția erectilă); sau insuficienta cardiaca. De asemenea, spuneți medicului dumneavoastră dacă 
dumneavoastră sau oricare dintre membrii familiei dumneavoastră ați avut vreodată un cheag de sânge la picioare sau 
plămâni și dacă ați suferit recent o intervenție chirurgicală majoră.

dacă utilizați granula de alprostadil, spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată îngustarea, 
cicatricea sau umflarea orificiului urinar al penisului sau vârfului penisului. Medicul dumneavoastră vă va spune probabil 
să nu utilizați granule de alprostadil.

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată o tulburare de sângerare; o istorie de leșin; sau boli de rinichi, 

ficat sau plămâni.

spuneți medicului dumneavoastră dacă partenera dumneavoastră este însărcinată sau intenționează să rămână gravidă. Nu utilizați granule 

de alprostadil înainte de activitatea sexuală cu o femeie însărcinată sau cu o femeie care ar putea rămâne însărcinată fără a utiliza o barieră de 

prezervativ.

trebuie să știți că alprostadilul poate provoca amețeli, amețeli și leșin. Nu conduceți o mașină și nu 
utilizați utilaje după ce ați utilizat alprostadil până nu știți cum vă afectează acest medicament.

discutați cu medicul dumneavoastră despre utilizarea alcoolului în timpul tratamentului cu alprostadil. Alcoolul 
poate reduce eficacitatea acestui medicament.

trebuie să știți că poate să apară o cantitate mică de sângerare în zona în care a fost administrat medicamentul. Acest lucru 
poate crește riscul de transmitere a bolilor transmise prin sânge (afecțiuni care se răspândesc prin sânge contaminat) cum ar 
fi HIV, hepatita B și hepatita C între tine și partenerul tău. Spuneți medicului dumneavoastră dacă dumneavoastră sau 
partenerul dumneavoastră aveți o boală transmisă prin sânge.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Dacă medicul dumneavoastră nu vă spune altfel, continuați dieta normală.
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ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Alprostadilul poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre aceste simptome 

este severe sau nu dispare:

sângerare sau vânătăi în locul în care ați administrat medicamentul

durere sau durere în penis, testicule, picioare sau perineu (zona dintre penis și rect)

căldură sau senzație de arsură în orificiul urinar al penisului

roșeață a penisului

durere de cap

dureri de spate

probleme ale pielii

probleme de vedere

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre aceste simptome, sunați imediat medicului 
dumneavoastră:

erecție care durează mai mult de 4 ore

roșeață, umflare, sensibilitate sau curbare neobișnuită a penisului erect

noduli sau zone dure pe penis

bătăi rapide ale inimii

leșin

vene umflate la picioare

Dacă aveți o reacție secundară gravă, dumneavoastră sau medicul dumneavoastră puteți trimite un raport online programului 

MedWatch de raportare a evenimentelor adverse al Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) sau la telefon 
(1-800-332-1088).

ce ar trebui să știu despre depozitarea și eliminarea acestui medicament?

Păstrați acest medicament în recipientul în care a venit, bine închis și la îndemâna copiilor. Păstrați flacoanele și 
cartușele de alprostadil la temperatura camerei și departe de căldură și umiditate în exces (nu în baie). Citiți 
instrucțiunile producătorului pentru informații despre cât timp poate fi păstrată soluția de alprostadil după 
amestecare și unde trebuie păstrată. Granulele de Alprostadil trebuie păstrate în ambalajul original la frigider, dar 
pot fi păstrate la temperatura camerei până la 14 zile înainte de utilizare. Nu expuneți medicamentul la temperaturi 
ridicate și nu îl plasați în lumina directă a soarelui, deoarece acest lucru îl va face ineficient.

Este important să păstrați toate medicamentele la vederea și la îndemâna copiilor, deoarece multe recipiente (cum ar fi 

pastilele săptămânale și cele pentru picături pentru ochi, creme, plasturi și inhalatoare) nu sunt rezistente la copii, iar 

copiii mici le pot deschide cu ușurință. Pentru a proteja copiii mici de otrăvire, încuiați întotdeauna capacele de siguranță 

și plasați imediat medicamentul într-un loc sigur - unul care este sus, departe și departe de vederea și de îndemâna lor.

http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]
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Când călătoriți, nu depozitați alprostadil în bagajele de cală și nu îl lăsați în mașină unde poate fi expus la 

temperaturi extreme. Păstrați pelete de alprostadil într-un pachet portabil de gheață sau într-o răcitoare.

Medicamentele care nu sunt necesare trebuie eliminate în moduri speciale pentru a se asigura că animalele de companie, copiii și 

alte persoane nu le pot consuma. Cu toate acestea, nu ar trebui să aruncați acest medicament în toaletă. În schimb, cel mai bun 

mod de a vă elimina medicamentele este printr-un program de preluare a medicamentelor. Discutați cu farmacistul sau contactați 

departamentul local de gunoi/reciclare pentru a afla despre programele de preluare din comunitatea dvs. Consultați site-ul FDA 

privind eliminarea în siguranță a medicamentelor (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) pentru mai multe informații dacă 

nu aveți acces la un program de preluare.

n caz de urgență/supradozaj

Dacă cineva utilizează prea mult alprostadil, sunați la centrul local de control al otrăvirii la 1-800-222-1222. 

Dacă victima s-a prăbușit sau nu respiră, sunați la serviciile locale de urgență la 911.

Simptomele supradozajului pot include:

leșin

ameţeală

vedere încețoșată

greaţă

durere în penis care nu dispare

erecție care durează mai mult de 6 ore

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră. Este important să aveți vizite regulate de urmărire la medicul dumneavoastră (de 

exemplu, la fiecare 3 luni).

Nu lăsați pe nimeni altcineva să vă folosească medicamentele, acele sau seringile. Adresați-vă farmacistului orice întrebări pe 

care le aveți despre reumplerea rețetei.

Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție 

medicală pe care le luați, precum și a oricăror produse, cum ar fi vitaminele, mineralele sau alte suplimente alimentare. Ar trebui 

să aduceți această listă cu dvs. de fiecare dată când vizitați un medic sau dacă sunteți internat într-un spital. De asemenea, este o 

informație importantă de purtat cu tine în caz de urgență.

nume rand

Caverject®

Caverject Impulse®

Edex®

Muză®
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numele lor

Prostaglandina E1(PGE1)
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