
У дома →Лекарства, билки и добавки → Алпростадил урогенитален

URL на тази страница: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a695022.html

Алпростадил урогенитален
произнася се като (al pros'ta dil)

защо е предписано това лекарство?

Алпростадил инжекция и супозитории се използват за лечение на някои видове еректилна дисфункция (импотентност; 

невъзможност за получаване или поддържане на ерекция) при мъже. Алпростадил инжекцията понякога се използва и в 

комбинация с други тестове за диагностициране на еректилна дисфункция. Алпростадил е в клас лекарства, наречени 

вазодилататори. Действа чрез отпускане на мускулите и кръвоносните съдове в пениса, за да се запази достатъчно кръв в пениса, 

така че да може да настъпи ерекция.

Алпростадил не лекува еректилна дисфункция или повишава сексуалното желание. Алпростадил не предотвратява бременността 

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

как трябва да се използва това лекарство?

Алпростадил се предлага като прах, който се смесва с течността, предоставена в опаковката и се инжектира в 

пениса и като уретрална супозитория (пелета, която се поставя в уринарния отвор на пениса). Алпростадил се 

използва при необходимост преди сексуална активност. Ерекция може да настъпи в рамките на 5 до 20 минути след 

употреба на инжекцията и в рамките на 5 до 10 минути след употреба на пелетата. Ерекцията трябва да продължи 

приблизително 30 до 60 минути. Алпростадил инжекцията не трябва да се използва повече от три пъти седмично, с 

поне 24 часа между приложенията. Алпростадил пелети не трябва да се използват повече от два пъти в рамките на 

24-часов период. Следвайте внимателно указанията на етикета с рецептата и помолете Вашия лекар или фармацевт 

да обясни всяка част, която не разбирате. Използвайте алпростадил точно както е указано.

Вашият лекар ще приложи първата доза алпростадил в неговия или нейния кабинет, за да определи правилната доза за 

Вас. След като започнете да използвате алпростадил у дома, Вашият лекар може постепенно да увеличи или намали 

дозата Ви. Уведомете Вашия лекар, ако не усетите задоволителни ерекции или ако ерекцията Ви продължи твърде дълго, 

но не променяйте дозата си, без да говорите с Вашия лекар.

Трябва да сте обучени от Вашия лекар, преди да използвате алпростадил у дома. Уверете се, че разбирате точно как да използвате 

алпростадил. Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт, ако имате въпроси относно това как да използвате Вашето 

лекарство.

Не използвайте повторно игли, спринцовки, патрони, флакони, пелети или апликатори. Изхвърлете използваните игли и 

спринцовки в устойчив на пробиване контейнер. Попитайте Вашия лекар или фармацевт как да изхвърлите контейнера.
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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 използвате алпростадил,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към алпростадил; други простагландинови лекарства 
като мизопростол (Cytotec, в Arthrotec), биматопрост (Lumigan), латанопрост (Xalatan) и травопрост (Travatan); 
или всякакви други лекарства.

кажете на Вашия лекар и фармацевт какви други лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта, витамини, хранителни 
добавки и билкови продукти, които приемате или планирате да приемате. Не забравяйте да споменете някое от 
следните: антикоагуланти („разредители на кръвта“) като хепарин и варфарин (Coumadin); потискащи апетита; 
лекарства за алергии, настинки, високо кръвно налягане или проблеми със синусите; и всякакви други лечения за 
еректилна дисфункция. Може да се наложи Вашият лекар да промени дозите на Вашите лекарства или да Ви 
наблюдава внимателно за странични ефекти.

уведомете Вашия лекар, ако някога сте били съветвани от медицински специалист да избягвате сексуална активност 
по медицински причини и ако имате или някога сте имали проблеми с кръвните клетки като сърповидно-клетъчна 
анемия (заболяване на червените кръвни клетки), левкемия (рак на белите кръвни клетки), множествен миелом (рак 
на плазмените клетки), тромбоцитемия (състояние, при което се произвеждат твърде много тромбоцити) или 
полицитемия (състояние, при което се произвеждат твърде много червени кръвни клетки); състояния, засягащи 
формата на пениса (ъгловат, кавернозна фиброза или болест на Пейрони); пенилен имплант (устройство, което се 
поставя хирургично вътре в пениса за лечение на еректилна дисфункция); или сърдечна недостатъчност. Също така 
уведомете Вашия лекар, ако вие или някой от членовете на вашето семейство някога сте имали кръвен съсирек в 
краката или белите дробове и ако наскоро сте претърпели тежка операция.

ако използвате пелетата алпростадил, уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали някакво 
стесняване, белези или подуване на уринарния отвор на пениса или върха на пениса. Вашият лекар вероятно ще 
Ви каже да не използвате алпростадил пелети.

уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали нарушение на кръвосъсирването; анамнеза за припадък; или заболяване на бъбреците, черния дроб или 

белите дробове.

уведомете Вашия лекар, ако партньорът Ви е бременна или планира да забременее. Не използвайте 
алпростадил пелети преди сексуален контакт с бременна жена или жена, която може да забременее, без да 
използвате презерватив.

трябва да знаете, че алпростадил може да причини замаяност, замаяност и припадък. Не шофирайте и не работете с 
машини, след като сте използвали алпростадил, докато не разберете как Ви влияе това лекарство.

говорете с Вашия лекар относно употребата на алкохол по време на лечението Ви с алпростадил. Алкохолът 
може да намали ефективността на това лекарство.

трябва да знаете, че може да се появи малко кървене в областта, където е приложено лекарството. Това може да 
увеличи риска от предаване на болести, предавани по кръвен път (състояния, които се разпространяват чрез 
заразена кръв), като ХИВ, хепатит B и хепатит C между вас и вашия партньор. Уведомете Вашия лекар, ако Вие или 
Вашият партньор имате заболяване, предавано по кръвен път.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

Освен ако Вашият лекар не Ви каже друго, продължете нормалната си диета.
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какви странични ефекти може да причини това лекарство?

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

симптоми е тежък или не изчезне:

кървене или синини на мястото, където сте приложили лекарството

болка или болки в пениса, тестисите, краката или перинеума (областта между пениса и ректума)

усещане за топлина или парене в уринарния отвор на пениса

зачервяване на пениса

главоболие

болка в гърба

кожни проблеми

проблеми със зрението

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

ерекция с продължителност повече от 4 часа

зачервяване, подуване, чувствителност или необичайно извиване на еректирания пенис

възли или твърди области на пениса

бързо сърцебиене

припадък

подути вени на краката

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 флаконите и 

патроните с алпростадил при стайна температура и далеч от прекомерна топлина и влага (не в банята). Прочетете инструкциите 

на производителя за информация колко дълго може да се съхранява разтворът на алпростадил след смесване и къде трябва да се 

съхранява. Алпростадил пелетите трябва да се съхраняват в оригиналната опаковка в хладилник, но може да се съхраняват при 

стайна температура до 14 дни преди употреба. Не излагайте лекарството на високи температури и не го поставяйте на пряка 

слънчева светлина, тъй като това ще го направи неефективно.

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]
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Когато пътувате, не съхранявайте алпростадил в чекиран багаж и не го оставяйте в колата, където може да бъде 

изложен на екстремни температури. Съхранявайте пелетите алпростадил в преносим пакет с лед или охладител.

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.

n случай на спешен случай/предозиране

Ако някой използва твърде много алпростадил, обадете се на местния център за контрол на отравянията на 1-800-222-1222. Ако 

жертвата е припаднала или не диша, обадете се на местните служби за спешна помощ на 911.

Симптомите на предозиране могат да включват:

припадък

световъртеж

замъглено зрение

гадене

болка в пениса, която не изчезва

ерекция продължава повече от 6 часа

каква друга информация трябва да знам?

Запазете всички срещи с Вашия лекар. Важно е редовно да посещавате Вашия лекар (напр. на 
всеки 3 месеца).

Не позволявайте на никой друг да използва вашите лекарства, игли или спринцовки. 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

Caverject®

Caverject Impulse®

Edex®

Муза®
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други имена

Простагландин Е1(PGE1)

Последна редакция - 15.02.2018 г

Научете как да цитирате тази страница

Отказ от отговорност на Американското дружество на здравните системни фармацевти, Inc

AHFS®Информация за лекарството за пациента™. © Авторско право, 2022. Американското дружество на фармацевтите по 

здравна система®, 4500 магистрала Изток-Запад, Suite 900, Бетезда, Мериленд. Всички права запазени. Дублиране

за търговска употреба трябва да бъде разрешено от ASHP.
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Национални здравни институти
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