
Bahay →Mga Gamot, Herb at Supplement → Avanafil

URL ng page na ito: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a614010.html

Avanafil
binibigkas bilang (a van' a fil)

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang Avanafil ay ginagamit upang gamutin ang erectile dysfunction (ED: impotence; kawalan ng kakayahang makakuha o panatilihin ang isang paninigas sa 

mga lalaki). Ang Avanafil ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na phosphodiesterase (PDE) inhibitors. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagtaas 

ng daloy ng dugo sa titi sa panahon ng sekswal na pagpapasigla. Ang pagtaas ng daloy ng dugo na ito ay maaaring magdulot ng paninigas. Ang Avanafil ay 

hindi nagpapagaling ng erectile dysfunction o nagpapataas ng sekswal na pagnanais. Hindi pinipigilan ng Avanafil ang pagbubuntis o ang pagkalat ng mga 

sakit na nakukuha sa pakikipagtalik gaya ng human immunodeficiency virus (HIV).

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang Avanafil ay dumarating bilang isang tablet na dapat inumin sa pamamagitan ng bibig. Para sa mga lalaking kumukuha ng 100-mg o 200-mg na dosis, ang 

avanafil ay kadalasang kinukuha nang mayroon o walang pagkain kung kinakailangan, mga 15 minuto bago ang sekswal na aktibidad. Para sa mga lalaking 

kumukuha ng 50-mg na dosis, ang avanafil ay kadalasang kinukuha nang mayroon o walang pagkain kung kinakailangan, mga 30 minuto bago ang sekswal 

na aktibidad. Huwag uminom ng avanafil nang mas madalas kaysa sa isang beses sa loob ng 24 na oras. Sundin nang mabuti ang mga direksyon sa iyong 

label ng reseta, at hilingin sa iyong doktor o parmasyutiko na ipaliwanag ang anumang bahagi na hindi mo naiintindihan. Kunin ang avanafil nang eksakto 

tulad ng itinuro. Huwag uminom ng mas marami o mas kaunti nito o uminom ng mas madalas kaysa sa inireseta ng iyong doktor.

Malamang na sisimulan ka ng iyong doktor sa isang average na dosis ng avanafil at maaaring dagdagan o bawasan ang iyong dosis 

depende sa kung paano ka tumugon sa gamot. Sabihin sa iyong doktor kung hindi gumagana nang maayos ang avanafil o kung 

nakakaranas ka ng mga side effect.

Tanungin ang iyong parmasyutiko o doktor para sa isang kopya ng impormasyon ng tagagawa para sa pasyente.

may mga gamit para sa gamot na ito

Ang gamot na ito ay maaaring inireseta para sa iba pang gamit; tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko para sa karagdagang impormasyon.

hat espesyal na pag-iingat na dapat kong sundin?

Bago kumuha ng avanafil,

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay allergic sa avanafil, anumang iba pang mga gamot, o alinman sa mga 

sangkap sa avanafil tablets. Tanungin ang iyong parmasyutiko o suriin ang impormasyon ng pasyente para sa isang listahan ng 

mga sangkap.
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huwag uminom ng avanafil kung umiinom ka o kamakailan lamang ay umiinom ng riociguat (Adempas) o nitrates tulad ng 
isosorbide dinitrate (Dilatrate-SR, Isordil, sa BiDil), isosorbide mononitrate (Monoket), at nitroglycerin (Minitran, Nitro-Dur, 
Nitromist, Nitrostat, iba pa). Ang nitrates ay dumating bilang mga tablet, sublingual (sa ilalim ng dila) na mga tablet, spray, 
patches, pastes, at ointment. Tanungin ang iyong doktor kung hindi ka sigurado kung ang alinman sa iyong mga gamot ay 
naglalaman ng nitrates.

huwag uminom ng mga gamot sa kalye na naglalaman ng mga nitrates tulad ng amyl nitrate at butyl nitrate ('poppers') habang umiinom 

ng avanafil.

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ano ang iba pang mga reseta at hindi iniresetang gamot, bitamina, 
nutritional supplement, at mga produktong herbal na iniinom o pinaplano mong inumin. Tiyaking banggitin ang 
alinman sa mga sumusunod: mga alpha blocker tulad ng alfuzosin (Uroxatral), doxazosin (Cardura), prazosin 
(Minipress), tamsulosin (Flomax, sa Jalyn), silodosin (Rapaflo), at terazosin; ilang mga gamot na antifungal tulad ng 
fluconazole (Diflucan), itraconazole (Onmel, Sporanox), at ketoconazole (Nizoral); aprepitant (Emend); clarithromycin 
(Biaxin, sa Prevpac); diltiazem (Cardizem, Cartia, Tiazac); erythromycin (EES, E-Mycin, Erythrocin); HIV protease inhibitors 
gaya ng atazanavir (Reyataz, sa Evotaz), fosamprenavir (Lexiva), indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept), ritonavir 
(Norvir, sa Kaletra), at saquinavir (Invirase); iba pang mga gamot o paggamot para sa erectile dysfunction; mga gamot 
para sa mataas na presyon ng dugo; nefazodone; verapamil (Calan, Covera, Verelan, iba pa); at telithromycin (Ketek). 
Maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang mga dosis ng iyong mga gamot o subaybayan ka nang mabuti 
para sa mga side effect. Maraming iba pang mga gamot ang maaari ring makipag-ugnayan sa avanafil, kaya 
siguraduhing sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa lahat ng mga gamot na iyong iniinom, kahit na ang mga hindi 
lumalabas sa listahang ito.

sabihin sa iyong doktor kung pinayuhan ka na ng isang doktor na iwasan ang sekswal na aktibidad 
para sa mga medikal na dahilan, kung nagkaroon ka ng operasyon sa puso sa loob ng nakalipas na 6 
na buwan at kung nagkaroon ka na ng paninigas na tumagal nang higit sa 4 na oras. Sabihin din sa 
iyong doktor kung mayroon ka o nagkaroon na ng kondisyon na nakakaapekto sa hugis ng ari tulad ng 
angulation, cavernosal fibrosis, o Peyronie's disease; isang atake sa puso; isang stroke; isang hindi 
regular na tibok ng puso; isang naka-block na arterya; angina (sakit sa dibdib); mataas o mababang 
presyon ng dugo; heart failure; mga problema sa selula ng dugo gaya ng sickle cell anemia (isang sakit 
ng mga pulang selula ng dugo), multiple myeloma (kanser ng mga selula ng plasma), o leukemia 
(kanser ng mga puting selula ng dugo); mga ulser; mga problema sa pagdurugo; o sakit sa atay o bato.

dapat mong malaman na ang avanafil ay para lamang gamitin sa mga lalaki. Ang mga kababaihan ay hindi dapat uminom ng avanafil, lalo 

na kung sila ay buntis o maaaring maging buntis o nagpapasuso. Kung ang isang buntis ay umiinom ng avanafil, dapat niyang tawagan ang 

kanyang doktor.

makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa ligtas na paggamit ng mga inuming nakalalasing sa panahon ng iyong paggamot 
sa avanafil. Kung umiinom ka ng maraming alkohol (higit sa tatlong baso ng alak o tatlong shot ng whisky) habang umiinom 
ka ng avanafil mas malamang na makaranas ka ng ilang side effect ng avanafil tulad ng pagkahilo, sakit ng ulo, mabilis na 
tibok ng puso, at mababang presyon ng dugo .

kung ikaw ay may operasyon, kabilang ang dental surgery, sabihin sa doktor o dentista na ikaw ay umiinom ng 
avanafil.

dapat mong malaman na ang sekswal na aktibidad ay maaaring maging isang strain sa iyong puso, lalo na kung ikaw ay may sakit sa puso. 

Kung mayroon kang pananakit sa dibdib, pagkahilo, o pagduduwal sa panahon ng sekswal na aktibidad, tawagan kaagad ang iyong doktor at 

iwasan ang sekswal na aktibidad hanggang sa sabihin sa iyo ng iyong doktor kung hindi man.

sabihin sa lahat ng iyong healthcare provider na umiinom ka ng avanafil. Kung kailangan mo ng emerhensiyang medikal na paggamot para sa isang problema sa 

puso, ang mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan na gumagamot sa iyo ay kailangang malaman kung kailan ka huling uminom ng avanafil.

sumbrero mga espesyal na tagubilin sa pagkain na dapat kong sundin?
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Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa pagkain ng grapefruit at pag-inom ng grapefruit juice habang umiinom ng gamot na ito.

mga side effect ng sumbrero ang maaaring idulot ng gamot na ito?

Ang Avanafil ay maaaring magdulot ng mga side effect. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o hindi nawawala ang alinman sa 

mga sintomas na ito:

sakit ng ulo

namumula

sakit sa likod

Ang ilang mga side effect ay maaaring maging seryoso. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sintomas na ito, tawagan 

kaagad ang iyong doktor o kumuha ng emergency na medikal na paggamot:

isang paninigas na tumatagal ng mas mahaba kaysa sa 4 na oras

biglaang pagkawala ng paningin sa isa o parehong mata (tingnan sa ibaba para sa karagdagang impormasyon)

biglaang pagkawala ng pandinig (tingnan sa ibaba para sa karagdagang impormasyon)

tugtog sa tenga

pagkahilo

pantal

nangangati

namamagang talukap

Ang Avanafil ay maaaring magdulot ng iba pang mga side effect. Tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang anumang hindi pangkaraniwang mga problema habang 

umiinom ng gamot na ito.

Kung nakakaranas ka ng malubhang side effect, ikaw o ang iyong doktor ay maaaring magpadala ng ulat sa Food 

and Drug Administration (FDA) MedWatch Adverse Event Reporting program online

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) o sa pamamagitan ng telepono (1-800-332- 

1088).

Ang ilang mga pasyente ay nakaranas ng biglaang pagkawala ng ilan o lahat ng kanilang paningin pagkatapos nilang uminom ng mga 

gamot na katulad ng avanafil. Ang pagkawala ng paningin ay permanente sa ilang mga kaso. Hindi alam kung ang pagkawala ng 

paningin ay sanhi ng gamot. Kung nakakaranas ka ng biglaang pagkawala ng paningin habang umiinom ka ng avanafil, tawagan 

kaagad ang iyong doktor. Huwag uminom ng higit pang mga dosis ng avanafil o mga katulad na gamot tulad ng sildenafil (Revatio, 

Viagra), tadalafil (Cialis) o vardenafil (Levitra) hanggang sa makipag-usap ka sa iyong doktor.

Ang ilang mga pasyente ay nakaranas ng biglaang pagbaba o pagkawala ng pandinig pagkatapos nilang uminom ng iba pang 

mga gamot na katulad ng avanafil. Ang pagkawala ng pandinig ay karaniwang may kasamang isang tainga lamang at hindi 

palaging bumubuti kapag ang gamot ay itinigil. Hindi alam kung ang pagkawala ng pandinig ay sanhi ng gamot. Kung 

nakakaranas ka ng biglaang pagkawala ng pandinig, kung minsan ay may tugtog sa tainga o pagkahilo, habang umiinom ka ng 

avanafil, tawagan kaagad ang iyong doktor. Huwag uminom ng higit pang mga dosis ng avanafil o mga katulad na gamot tulad 

ng sildenafil (Revatio, Viagra), tadalafil (Cialis) o vardenafil (Levitra) hanggang sa makipag-usap ka sa iyong doktor.
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Ano ang dapat kong malaman tungkol sa pag-iimbak at pagtatapon ng gamot na ito?

Itago ang gamot na ito sa lalagyang pinasok nito, mahigpit na sarado, at hindi maabot ng mga bata. Itabi ito sa 

temperatura ng silid at malayo sa sobrang init at kahalumigmigan (hindi sa banyo).

Ang mga hindi kinakailangang gamot ay dapat na itapon sa mga espesyal na paraan upang matiyak na ang mga alagang hayop, bata, at ibang tao 

ay hindi makakain nito. Gayunpaman, hindi mo dapat i-flush ang gamot na ito sa banyo. Sa halip, ang pinakamahusay na paraan upang itapon ang 

iyong gamot ay sa pamamagitan ng isang programa sa pagkuha ng gamot. Makipag-usap sa iyong parmasyutiko o makipag-ugnayan sa iyong lokal 

na departamento ng basura/pag-recycle upang malaman ang tungkol sa mga programa sa pagbabalik sa iyong komunidad. Tingnan ang website 

ng Safe Disposal of Medicines ng FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) para sa higit pang impormasyon kung wala kang access sa 

isang take-back program.

Mahalagang panatilihing malayo sa paningin at maabot ng mga bata ang lahat ng gamot dahil maraming lalagyan (tulad ng 

mga lingguhang pill minders at mga pampatak sa mata, cream, patches, at inhaler) ay hindi lumalaban sa bata at madaling 

mabuksan ng mga bata ang mga ito. Upang maprotektahan ang mga maliliit na bata mula sa pagkalason, palaging i-lock ang 

mga takip sa kaligtasan at agad na ilagay ang gamot sa isang ligtas na lokasyon - isa na nasa itaas at malayo at hindi nila nakikita 

at naaabot.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n kaso ng emergency/overdose

Sa kaso ng overdose, tawagan ang poison control helpline sa 1-800-222-1222. Ang impormasyon ay makukuha rin online sa

https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Kung ang biktima ay bumagsak, nagkaroon ng seizure, 

nahihirapang huminga, o hindi magising, tumawag kaagad sa mga serbisyong pang-emerhensya sa 911.

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor.

Huwag hayaang inumin ng ibang tao ang iyong gamot. Tanungin ang iyong parmasyutiko ng anumang mga tanong mo tungkol sa muling 

pagpuno ng iyong reseta.

Mahalaga para sa iyo na magtago ng nakasulat na listahan ng lahat ng reseta at hindi reseta (over-the-counter) na mga gamot na 

iniinom mo, pati na rin ang anumang mga produkto tulad ng mga bitamina, mineral, o iba pang pandagdag sa pandiyeta. Dapat 

mong dalhin ang listahang ito sa tuwing bibisita ka sa isang doktor o kung ikaw ay na-admit sa isang ospital. Mahalaga rin ang 

impormasyong dadalhin mo sakaling magkaroon ng mga emerhensiya.

mga pangalan ng rand

Stendra®

Huling Binago - 02/15/2017

Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito
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