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Avanafil
fil) a van'(a - כ מבוטא

?זו תרופה נרשמה האם היי

)HIV(.האנושי החיסוני הכשל וירוס כגון מיני במגע המועברות מחלות של התפשטות או הריון מונע  אינו . Avanafilאינו 
 זרימת. מיני גירוי במהלך לפין הדם זרימת הגברת ידי על פועל זהAvanafil . המיני החשק את מגביר או זיקפה בעיות מרפא

Avanafil .) פוספודיאסטראז מעכבי הנקראות תרופות של בקבוצה  הוא .)PDE(לזקפה לגרום עלולה זו מוגברת דם
Avanafil זיקפה בבעיות לטיפול  משמש :ED(גברים אצל זקפה על לשמור או לקבל יכולת חוסר; אימפוטנציה

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 בלי או עם כלל בדרך נלקח אוונפיל, ג"מ200  או ג"מ100  של מינונים הנוטלים גברים עבור. הפה דרך לנטילה כטבליה מגיע.
 בלי או עם כלל בדרך נלקח אוונפיל, ג"מ50  של מינון הנוטלים לגברים. מינית פעילות לפני דקות-15 כ, הצורך לפי אוכל
 עקוב. שעות-24 ב אחת מפעם יותר קרובות לעתים אוונפיל ליטול אין. מינית פעילות לפני דקות-30 כ, הצורך לפי אוכל
 אווונפיל קח. מבין שאינך חלק כל להסביר שלך הרוקח או מהרופא ובקש, בקפידה שלך המרשם תווית על ההוראות אחר

Avanafil הרופא שרשם ממה יותר קרובות לעתים אותו לקחת או ממנו פחות או יותר ליטול אין. ההוראות לפי בדיוק

 אתה שבו לאופן בהתאם שלך המינון את להקטין או להגדיל ועשוי אווונפיל של ממוצע במינון יתחיל כנראה שלך הרופא
.לוואי תופעות חווה אתה אם או טוב פועל אינוavanafil  אם שלך לרופא ספר. לתרופה מגיב

.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

,אוונפיל נטילת לפני
 שאל. אוונפיל בטבליות מהמרכיבים אחד לכל או אחרת תרופה לכל, לאוונפיל אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר
.המרכיבים של רשימה לקבלת המטופל פרטי את בדוק או שלך הרוקח את
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(SR, Isordil- דיניטרט איזוסורביד כגון חנקות או) אדמפס( ריוציגואט לאחרונה נטלת או נוטל אתה אם אוונפיל תיקח אל
,Dilatrateב mononitrate )Monoket( ,(BiDil- isosorbideוניטרוגליצרין -Dur, Nitromist, Nitrostat)

,Minitran, Nitroמשחות, מדבקות, תרסיסים), ללשון מתחת( תת-לשוניות טבליות, כטבליות מגיעות חנקות). אחרים 
.חנקות מכילות שלך התרופות כל אם בטוח אינך אם שלך הרופא את שאל. ומשחות

.אוונפיל נטילת בזמן') פופרס(' ניטראט ובוטיל ניטראט אמיל כמו חנקות המכילים רחוב סמי ליטול אין

 או נוטל אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר
), קרדורה( דוקאזוזין), אורוקסטרל( אלפוזוזין כגון אלפא חוסמי: הבאים מהדברים אחד כל להזכיר הקפד. לקחת מתכוון
 כגון פטריות נגד מסוימות תרופות; וטרזוזין) רפאפלו( סילודוזין), לין'בג, פלומקס( טמסולוזין), מיניפרס( פרזוזין

); ניזורל( וקטוקונאזול) ספורנוקס, אונמל( איטראקונאזול), דיפלוקן( פלוקונאזול
aprepitant )Emend(; clarithromycin ,Biaxin)ב ;diltiazem )Cardizem, Cartia, Tiazac( ;(Prevpac-אריתרומיצין 

-Mycin, Erythrocin) ;(EES, Eפרוטאז מעכבי  HIVכגון  atazanavir ,Reyataz)ב ,(Evotaz-
fosamprenavir )Lexiva(, indinavir )Crixivan(, nelfinavir )Viracept(, ritonavir ,Norvir)ב ,(Kaletra-ו

;saquinavir )Invirase(-דם לחץ ליתר תרופות; זיקפה לבעיות אחרים טיפולים או תרופות ; nefazodone; verpamil
,Calan, Covera, Verelan)וטליתרמיצין); אחרים  .(Ketek)שלך התרופות מינון את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן 

, אוואנאפיל עם אינטראקציה לקיים הן גם עשויות אחרות רבות תרופות. לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או
.זו ברשימה מופיעות שאינן אלו גם, נוטלים שאתם התרופות כל על לרופא לספר הקפידו לכן

6  במהלך לב ניתוח עברת אם, רפואיות מסיבות מינית מפעילות להימנע רופא לך יעץ פעם אי אם שלך לרופא ספר
 לך היה או לך יש אם שלך לרופא גם ספר. שעות-4 מ יותר שנמשכה זקפה לך הייתה פעם אי ואם האחרונים החודשים

; סדיר לא דופק; שבץ; לב התקף; פיירוני מחלת או מערות פיברוזיס, זוויתיות כגון הפין צורת על המשפיע מצב פעם אי
 מחלה( חרמשית אנמיה כגון דם בתאי בעיות; הלַבֵ ספְִיקתַ אִי; נמוך או גבוה דם לחץ); בחזה כאבים( אנגינה; חסום עורק

; כיבים); הלבנים הדם תאי של סרטן( לוקמיה או), הפלזמה תאי של סרטן( נפוצה מיאלומה), האדומים הדם תאי של
.כליות או כבד מחלת או; דימום בעיות

 עלולות או הן אם במיוחד, אוונפיל לקחת צריכות לא נשים. בגברים לשימוש רק מיועדavanafil  כי לדעת צריך אתה
.שלה לרופא להתקשר עליה, אוונפיל נוטלת בהריון אישה אם. מניקות או להריון להיכנס

 כמות שותה אתה אם-avanafil. ב הטיפול במהלך אלכוהוליים במשקאות הבטוח השימוש על שלך הרופא עם שוחח
 שתחווה יותר סביר אוונפיל נוטל שאתה בזמן) וויסקי זריקות שלוש או יין כוסות משלוש יותר( אלכוהול של גדולה

 .נמוך דם ולחץ מהיר דופק, ראש כאב, סחרחורת כמו אוונפיל של מסוימות לוואי תופעות

.אוונפיל נוטל שאתה השיניים לרופא או לרופא ספר, שיניים ניתוח כולל, ניתוח עובר אתה אם

 לך יש אם. לב מחלת לך יש אם במיוחד, שלך הלב על עומס להיות עלולה מינית שפעילות לדעת צריך אתה
 עד מינית מפעילות והימנע מיד שלך לרופא התקשר, מינית פעילות במהלך בחילה או סחרחורת, בחזה כאבים

.אחרת לך יגיד שלך שהרופא

 ספקי, לב לבעיית חירום רפואי לטיפול תזדקק פעם אי אם. אוונפיל נוטל שאתה שלך הבריאות שירותי ספקי לכל ספר
.אוונפיל נטלת לאחרונה מתי לדעת יצטרכו בך המטפלים הבריאות שירותי

?מיוחדות תזונה הוראות אחר לעקוב עליי האם
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.התרופה נטילת בזמן אשכוליות מיץ ושתיית אשכוליות אכילת על שלך הרופא עם שוחח

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

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

ראֹׁש ּכאְבֵ

ׁשטְִיפהָ

גב כאב

 התקשר, האלה מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:חירום רפואי טיפול קבל או מיד שלך לרופא

שעות-4 מ יותר שנמשכת זקפה

)נוסף למידע להלן ראה( העיניים בשתי או באחת פתאומי ראייה אובדן

)נוסף למידע למטה ראה( פתאומי שמיעה אובדן

באזניים צלצולים

סחְרַחֹורתֶ

פריחה

עקִצּוץ

נפוחים עפעפיים

Avanafil התרופה נטילת בזמן חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלול.

 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

 אובדן. לאוונפיל הדומות תרופות שנטלו לאחר שלהם הראייה כל או חלק של פתאומי אובדן חוו מהמטופלים חלק
 ראייה אובדן חווה אתה אם. התרופה ידי על נגרם הראייה אובדן אם ידוע לא. מסוימים במקרים קבוע היה הראייה
 כגון דומות תרופות או אוונפיל של נוספות מנות ליטול אין. מיד לרופא התקשר, אווונפיל נוטל שאתה בזמן פתאומי

.שלך הרופא עם שתדבר עד) לויטרה( ורדנפיל או) סיאליס( טדלפיל), ויאגרה(Revatio,  סילדנפיל

 השמיעה אובדן. לאוונפיל הדומות אחרות תרופות שנטלו לאחר שמיעה אובדן או פתאומית ירידה חוו מהמטופלים חלק
 ידי על נגרם השמיעה אובדן אם ידוע לא. התרופתי הטיפול הפסקת עם השתפר תמיד ולא אחת אוזן רק כלל בדרך כלל

, אווונפיל נוטל שאתה בזמן, סחרחורת או באוזניים צלצולים עם לפעמים, פתאומי שמיעה אובדן חווה אתה אם. התרופה
), ויאגרה(Revatio,  סילדנפיל כגון דומות תרופות או אוונפיל של נוספות מנות ליטול אין. מיד שלך לרופא התקשר

.שלך הרופא עם שתדבר עד) לויטרה( ורדנפיל או) סיאליס( טאדלפיל
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?זו תרופה של וסילוק אחסון על לדעת צריך

 החדר בטמפרטורת אותו אחסן. ילדים של ידם מהישג הרחק, היטב סגור, הגיעה היא שבו במיכל התרופה את שמור
).האמבטיה בחדר לא( ולחות חום מעודפי והרחק

. 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

 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

יתר מנת/חירום במקרה

בכתובת באינטרנט גם זמין מידע1-800-222-1222.  בטלפון רעלים לבקרת הסיוע לקו התקשר, יתר מנת של במקרה

/help[/help ]https://www.poisonhelp.orghttps://www.poisonhelp.org .התקף עבר, התמוטט הקורבן אם ,
911. בטלפון החירום לשירותי מיד התקשר, אותו להעיר ניתן לא או לנשום מתקשה

?אחר מידע לדעת צריך

.שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור

 המרשם של מחדש מילוי לגבי לך שיש שאלה כל שלך הרוקח את שאל. שלך התרופות את לקחת אחר אחד לאף תיתן אל
.שלך

 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

®סטנדרה

15/02/2017-  לאחרונה מתוקן

זה דף לצטט כיצד למד
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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

האמריקאית האנוש ושירותי הבריאות מחלקתPike, Bethesda, MD Rockville 20894 8600  לרפואה הלאומית הספרייה

לבריאות הלאומיים המכונים

2022 במרץ25 : לאחרונה עודכן העמוד
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