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Alprostadil Ürogenital
(al pros' ta dil) olarak telaffuz edilir

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Alprostadil enjeksiyonu ve fitiller, erkeklerde belirli erektil disfonksiyon türlerini (iktidarsızlık; ereksiyon 
olamama veya ereksiyon olamama) tedavi etmek için kullanılır. Alprostadil enjeksiyonu bazen erektil 
disfonksiyonu teşhis etmek için diğer testlerle birlikte kullanılır. Alprostadil, vazodilatör adı verilen bir ilaç 
sınıfındadır. Bir ereksiyon meydana gelebilmesi için peniste yeterli kan tutmak için penisteki kasları ve kan 
damarlarını gevşeterek çalışır.

Alprostadil erektil disfonksiyonu tedavi etmez veya cinsel isteği artırmaz. Alprostadil, hamileliği veya 
insan immün yetmezlik virüsü (HIV) gibi cinsel yolla bulaşan hastalıkların yayılmasını engellemez.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Alprostadil, pakette bulunan ve penise enjekte edilen sıvı ile karıştırılmak üzere toz ve üretral fitil (penisin 
idrar açıklığına yerleştirilecek pelet) olarak gelir. Alprostadil, cinsel aktiviteden önce gerektiği kadar 
kullanılır. Enjeksiyonu kullandıktan sonra 5 ila 20 dakika içinde ve peleti kullandıktan sonra 5 ila 10 dakika 
içinde bir ereksiyon meydana gelebilir. Ereksiyon yaklaşık 30 ila 60 dakika sürmelidir. Alprostadil 
enjeksiyonu, kullanımlar arasında en az 24 saat olacak şekilde haftada üç defadan fazla kullanılmamalıdır. 
Alprostadil peletleri 24 saatlik bir süre içinde iki defadan fazla kullanılmamalıdır. Reçete etiketinizdeki 
talimatları dikkatlice izleyin ve anlamadığınız herhangi bir kısmı doktorunuzdan veya eczacınızdan 
açıklamasını isteyin. Alprostadil'i tam olarak belirtildiği şekilde kullanın.

Doktorunuz sizin için uygun dozu belirlemek için ilk alprostadil dozunu muayenehanesinde uygulayacaktır. 
Alprostadil'i evde kullanmaya başladıktan sonra doktorunuz dozunuzu kademeli olarak artırabilir veya azaltabilir. 
Tatmin edici bir ereksiyon yaşamazsanız veya ereksiyonlarınız çok uzun sürerse doktorunuza söyleyin, ancak 
doktorunuzla konuşmadan dozunuzu değiştirmeyin.

Alprostadil'i evde kullanmadan önce doktorunuz tarafından eğitilmiş olmanız gerekir. Alprostadil'i nasıl kullanacağınızı tam olarak 

anladığınızdan emin olun. İlacınızı nasıl kullanacağınız konusunda herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza veya eczacınıza 

sorunuz.

İğneleri, şırıngaları, kartuşları, flakonları, peletleri veya aplikatörleri tekrar kullanmayın. Kullanılmış iğneleri ve 

şırıngaları delinmeye dayanıklı bir kaba atın. Kabı nasıl imha edeceğinizi doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.
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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?

Alprostadil'i kullanmadan önce,

alprostadil'e alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz; misoprostol (Arthrotec'te Cytotec), 
bimatoprost (Lumigan), latanoprost (Xalatan) ve travoprost (Travatan) gibi diğer prostaglandin ilaçları; 
veya diğer ilaçlar.

aldığınız veya almayı planladığınız diğer reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve 
bitkisel ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden 
emin olun: heparin ve varfarin (Coumadin) gibi antikoagülanlar ('kan sulandırıcılar'); iştah bastırıcılar; 
alerji, soğuk algınlığı, yüksek tansiyon veya sinüs problemleri için ilaçlar; ve erektil disfonksiyon için 
diğer tedaviler. Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle 
izlemesi gerekebilir.

Bir sağlık uzmanı tarafından tıbbi nedenlerle cinsel aktiviteden kaçınmanız tavsiye edilip edilmediğini 
ve orak hücreli anemi (kırmızı kan hücrelerinin bir hastalığı), lösemi (kanser kanseri) gibi kan hücresi 
sorunlarınız olup olmadığını doktorunuza söyleyin. beyaz kan hücreleri), multipl miyelom (plazma 
hücrelerinin kanseri), trombositemi (çok fazla trombositin üretildiği durum) veya polisitemi (çok fazla 
kırmızı kan hücresinin üretildiği durum); penisin şeklini etkileyen durumlar (angulasyon, kavernozal 
fibroz veya Peyronie hastalığı); penis implantı (erektil disfonksiyonu tedavi etmek için penisin içine 
cerrahi olarak yerleştirilen cihaz); veya kalp yetmezliği. Ayrıca, siz veya aile üyelerinizden herhangi 
birinin bacaklarında veya akciğerlerinde kan pıhtısı olup olmadığını ve yakın zamanda büyük bir 
ameliyat geçirdiyseniz de doktorunuza söyleyin.

alprostadil pelet kullanıyorsanız, penisin idrar açıklığında veya penis ucunda herhangi bir daralma, 
yara izi veya şişme olup olmadığını doktorunuza söyleyin. Doktorunuz muhtemelen size alprostadil 
peletlerini kullanmamanızı söyleyecektir.

doktorunuza kanama bozukluğunuz olup olmadığını söyleyin; bayılma öyküsü; veya böbrek, karaciğer veya 
akciğer hastalığı.

eşiniz hamileyse veya hamile kalmayı planlıyorsa doktorunuza söyleyiniz. Alprostadil peletlerini hamile bir 
kadınla veya prezervatif bariyeri kullanmadan hamile kalabilecek bir kadınla cinsel aktiviteden önce 
kullanmayın.

alprostadil'in baş dönmesine, sersemliğe ve bayılmaya neden olabileceğini bilmelisiniz. Alprostadil 
kullandıktan sonra, bu ilacın sizi nasıl etkilediğini bilene kadar araba veya makine kullanmayınız.

alprostadil ile tedaviniz sırasında alkol kullanımı hakkında doktorunuzla konuşun. Alkol bu 
ilacın etkinliğini azaltabilir.

İlacın verildiği bölgede az miktarda kanama olabileceğini bilmelisiniz. Bu, sizinle eşiniz arasında HIV, 
hepatit B ve hepatit C gibi kan yoluyla bulaşan hastalıkların (kontamine kan yoluyla yayılan koşullar) 
bulaşma riskini artırabilir. Sizde veya partnerinizde kan yoluyla bulaşan bir hastalığınız varsa 
doktorunuza söyleyiniz.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a695022.html 2/5



15.04.22, 11:19 Alprostadil Ürogenital: MedlinePlus İlaç Bilgileri

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

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

ilacı verdiğiniz yerde kanama veya morarma

peniste, testislerde, bacaklarda veya perinede (penis ile rektum arasındaki alan) ağrı veya ağrı

penisin idrar açıklığında sıcaklık veya yanma hissi

penisin kızarıklığı

baş ağrısı

sırt ağrısı

cilt problemleri

görüş problemleri

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu belirtilerden herhangi birini yaşarsanız derhal 
doktorunuzu arayın:

4 saatten fazla süren ereksiyon

ereksiyon halindeki penisin kızarıklığı, şişmesi, hassasiyeti veya olağandışı eğriliği

peniste nodüller veya sert alanlar

hızlı nabız

bayılma

bacaklarda şişmiş damarlar

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. Alprostadil şişelerini ve kartuşlarını 
oda sıcaklığında ve aşırı ısı ve nemden uzakta (banyoda değil) saklayın. Alprostadil çözeltisinin karıştırıldıktan sonra 
ne kadar süre saklanabileceği ve nerede saklanması gerektiği hakkında bilgi için üreticinin talimatlarını okuyun. 
Alprostadil peletleri orijinal ambalajında   buzdolabında saklanmalıdır, ancak kullanımdan önce 14 güne kadar oda 
sıcaklığında saklanabilir. İlacınızı yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın veya doğrudan güneş ışığına maruz 
bırakmayın çünkü bu, ilacın etkisiz hale gelmesine neden olacaktır.

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]
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Seyahat ederken alprostadil'i kontrol edilmiş bagajda saklamayın veya aşırı sıcaklıklara maruz kalabileceği 

arabada bırakmayın. Alprostadil peletlerini taşınabilir bir buz paketinde veya soğutucuda 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.

n acil/aşırı doz vakası

Birisi çok fazla alprostadil kullanıyorsa, yerel zehir kontrol merkezinizi 1-800-222-1222 numaralı telefondan 

arayın. Mağdur bayılmışsa veya nefes almıyorsa, yerel acil servisleri 911'den arayın.

Doz aşımı belirtileri şunları içerebilir:

bayılma

baş dönmesi

bulanık görme

mide bulantısı

peniste geçmeyen ağrı

6 saatten uzun süren ereksiyon

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Doktorunuzla bütün randevularınızı saklayın. Doktorunuza düzenli kontrol ziyaretleri yaptırmanız önemlidir 

(örneğin, her 3 ayda bir).

İlaçlarınızı, iğnelerinizi veya şırıngalarınızı başka birinin kullanmasına 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

mağara projesi®

Caverject Dürtü®

edex®

İlham perisi®
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diğer isimler

prostaglandin E1(PGE1)
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