
 מצופות טבליות-ג"מ30  פריליגי סרט
60 Priligyמצופות טבליות-סרט ג"מ 

דפוקסטין

 חשוב מידע מכיל שהוא מכיוון התרופה את ליטול שתתחיל לפני הזה העלון כל את בעיון קרא
.עבורך

•
•
•

•

:זה בעלון יש מה

משמשת היא ולמהPriligy  מהי1.

Priligy נטילת לפני לדעת עליך מה2.

Priligy את לקחת איך3.

אפשריות לוואי תופעות4.

Priligy את לאחסן כיצד5.

נוסף ומידע החבילה תוכן6.
משמשת היא ולמהPriligy  מהי1.

 שייך זה'. דאפוקסטין' בשם פעיל חומר מכיל .)SSRI( 'אורולוגית' כתרופה גם ידועה להיות עשויה פריליגי.'
Priligy סלקטיביים סרוטונין של חוזרת ספיגה מעכבי' הנקראות תרופות לקבוצת

 התסכול את להפחית עשוי זה. השפיכה על השליטה את לשפר ויכולה לשפיכה שלוקח הזמן את מגדילה.
Priligy מהירה לשפיכה לדאוג או

Priligy שנים64  עד18  בגילאי מבוגרים גברים אצל מוקדמת בשפיכה לטיפול משמש.

 לבעיות לגרום יכול זה. רוצה שהגבר ולפני מיני גירוי מעט עם פולט גבר כאשר היא מוקדמת שפיכה
.מיניים בקשרים לבעיות לגרום ועלול לגבר

Priligy נטילת לפני לדעת עליך מה2.

אם פריליגי ליטול אין

6) בסעיף המפורטים( התרופה של האחרים מהמרכיבים אחד לכל או לדאפוקסטין אלרגי אתה•

 של היסטוריה לך יש, הלב בקצב בעיות או לב ספיקת אי כגון, לב בעיות לך יש
התעלפות

 לחשוב יכולת חוסר או עצבנות, יתר התרגשות תחושת כוללים התסמינים( מאניה פעם אי לך היה
חמור דיכאון או) בבהירות

 אתה. חמורות או בינוניות כבד בעיות לך יש
:מדבר

oאוקסידאז מונואמין מעכבי' הנקראות לדיכאון תרופות(MAOIs) '

•
•
•

•
•

1

שמור עלון זה. ייתכן שתצטרך לקרוא אותו שוב.
אם יש לך שאלות נוספות, שאל את הרופא, הרוקח או האחות.

תרופה זו נרשמה עבורך בלבד. אל תעביר את זה לאחרים. זה עלול להזיק להם, גם אם 
הסימפטומים שלהם זהים לשלך.

אם אתה מקבל תופעות לוואי כלשהן, שוחח עם הרופא, הרוקח או האחות. זה כולל כל תופעות לוואי 
אפשריות שאינן מופיעות בעלון זה. ראה סעיף 4.
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, הללו מהתרופות אחת נטלת אם. לעיל המפורטות מהתרופות אחת לכל במקבילPriligy  ליטול אין
 הפסקת לאחרPriligy.  ליטול להתחיל שתוכל לפני נטילתה הפסקת לאחר ימים14  להמתין תצטרך
 בטוח אינך אם. לעיל המפורטות מהתרופות אחת כל נטילת לפני ימים7  להמתין תצטרךPriligy,  נטילת

.התרופה נטילת לפני הרוקח או הרופא עם שוחח, לעשות מה

o
o
o
o

".ופריליגי אחרות תרופות" סעיף גם ראה

 לדיכאון אחרות תרופות לסכיזופרניה המשמש
-  לינזוליד קוטבית דו להפרעה תרופה-  ליתיום

 בזיהומים לטיפול המשמשת אנטיביוטיקה
 לישון לך שעוזרת תרופה-  טריפטופן

Thioridazine
Tramadol  צמחית תרופה- wort  ון'ג סנט

 תרופות חמור בכאב לטיפול המשמשת-
.במיגרנות לטיפול המשמשות

 מסוימות תרופות ואיטראקונאזול קטוקונאזול לרבות, פטרייתי לזיהום מסוימות תרופות
 לטיפול מסויימת אנטיביוטיקה ואטאזנביר נלפינביר, סקווינאביר, ריטונביר לרבות-HIV, ל

טליתרומיצין לרבות, בזיהום
Nefazodone-  דיכאון נוגדת תרופה

 לפני הרוקח או הרופא עם שוחח, בטוח אינך אם. עליך חל לעיל מהדברים אחד אם זו תרופה ליטול אין
.התרופה נטילת

נוער ובני ילדים

.שנים18  לגיל מתחת מתבגרים או בילדים זו בתרופה להשתמש אין

זהירות ואמצעי אזהרות

:אםPriligy  נטילת לפני שלך האחות או הרוקח, הרופא עם שוחח
מוקדמת שפיכה עם אובחנת לא•
זיקפה הפרעות כגון, אחרת מינית בעיה גם לך יש•
נמוך דם מלחץ סחרחורת של היסטוריה לך יש•
בנזודיאזפינים או סמיםLSD, , אקסטזי כמו פנאי בסמי משתמש אתה•
”)Priligy ואלכוהול שתייה, מזון עם" סעיף ראה( אלכוהול שותה אתה•
, יתר התרגשות תחושת כוללים התסמינים( מאניה, דיכאון כגון נפשית בעיה לך הייתה פעם אי•

 חמורים שינויים כוללים התסמינים( קוטבית דו הפרעה), בבהירות לחשוב יכולת חוסר או עצבנית
 )פסיכיאטרית מחלה( סכיזופרניה או) לדיכאון מאניה בין הרוח במצב

אפילפסיה לך יש
 לך יש דם בקרישת בעיות או דימומים של היסטוריה לך יש

בכליות בעיות
).גלאוקומה( בעין גבוה ללחץ בסיכון נמצא או, לך יש

•
•
•
•

.התרופה נטילת לפני הרוקח או הרופא עם שוחח), בטוח שאינך או( עליך חל לעיל מהדברים אחד אם

 יותר יורד לא שלך הדם שלחץ לוודא כדי בדיקה לבצע צריך שלך הרופא, זו תרופה ליטול שתתחיל לפני
.משכיבה קם כשאתה מדי

ופריליגי אחרות תרופות

 כולל זה. כלשהן אחרות תרופות ליטול עשוי או לאחרונה נטלת, נוטל אתה אם לרוקח או לרופא ספר
 על להשפיע יכולה-Priligy ש היא לכך הסיבה. צמחיות תרופות כגון, מרשם ללא מקבל שאתה תרופות

 של הפעולה אופן על להשפיע יכולות אחרות תרופות כמה, כן כמו. אחרות תרופות של הפעולה אופן
.Priligyשל המרבי המינון על להשפיע עשוי אחרות בתרופות שימוש, לכן  Priligyליטול המותר.
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:הבאות מהתרופות אחת לכל במקביל פריליגי ליטול אין

' (MAOIs)אוקסידאז מונואמין מעכבי' הנקראות לדיכאון תרופות•
Thioridazine לסכיזופרניה המשמש•
לדיכאון אחרות תרופות•
קוטבית דו להפרעה תרופה-  ליתיום•
Linezolid-  בזיהומים לטיפול המשמשת אנטיביוטיקה•
לישון לך שעוזרת תרופה-  טריפטופן•
צמחית תרופה-  וורט ון'ג סנט•
Tramadol-  חמור בכאב לטיפול משמש•
.במיגרנות לטיפול המשמשות תרופות•

, הללו מהתרופות אחת נטלת אם. לעיל המפורטות מהתרופות אחת לכל במקבילPriligy  ליטול אין
 הפסקת לאחרPriligy.  ליטול להתחיל שתוכל לפני נטילתה הפסקת לאחר ימים14  להמתין תצטרך
 אינך אם. לעיל המפורטות מהתרופות אחת כל נטילת לפני ימים7  להמתין תצטרךPriligy,  נטילת
.התרופה נטילת לפני הרוקח או הרופא עם שוחח, לעשות מה בטוח

ואיטראקונאזול קטוקונאזול כולל, פטרייתי לזיהום מסוימות תרופות•
-atazanavirוritonavir, saquinavir, nelfinavir  כולל-HIV, ל מסוימות תרופות•
טליתרומיצין כולל, בזיהום לטיפול מסויימת אנטיביוטיקה•
Nefazodone-  דיכאון נוגדת תרופה.•

:הבאות מהתרופות אחת נוטל אתה אם לרוקח או לרופא ספר

דיכאון מלבד נפשיות לבעיות תרופות•
אצטילסליציקלית חומצה או איבופרופן כגון סטרואידיות לא דלקת נוגדות תרופות•
וורפרין כגון, שלך הדם לדילול תרופות•
ורדנפיל או טדלפיל, סילדנפיל כגון, זיקפה בהפרעות לטיפול המשמשות מסוימות תרופות•

בעמידה אולי, שלך הדם לחץ את להוריד עשויות אלו שתרופות מכיוון,
 ורפמיל כגון() חזה תעוקת( חזה וכאבי דם לחץ ביתר לטיפול המשמשות מסוימות תרופות•

, שלך הדם לחץ את להוריד גם עשויות אלו תרופות שכן, מוגדלת ערמונית או), ודילטיאזם
בעמידה אולי

fluconazole כגון, פטרייתי לזיהום אחרות מסוימות תרופות•
-fosamprenavirוamprenavir  כגון-HIV, ל אחרות מסוימות תרופות•
וקלריתרמיצין אריתרומיצין כגון, בזיהום לטיפול אחרת מסויימת אנטיביוטיקה•
Aprepitant-  בבחילות לטיפול משמש.•

 נטילת לפני הרוקח או הרופא עם שוחח, עליך חל לעיל מהדברים אחד אם בטוח אינך אם
.התרופה

Priligy ואלכוהול שתייה, מזון עם

 רמת את להגביר עלול שהדבר מכיוון התרופה נטילת לפני שעות24  תוך אשכוליות מיץ לשתות אין•
.בגוף התרופה
.אוכל בלי או עם להילקח יכולה זו תרופה
. מים של מלאה אחת כוס לפחות עם התרופה את לקחת צריך אתה

.זו תרופה נטילת בעת מאלכוהול הימנע
 להיות עשויות, איטיות ותגובות ישנוניות, סחרחורת תחושת כגון אלכוהול של ההשפעות
.זו תרופה עם יחד נלקחות אם מוגברות
 או מהתעלפות כתוצאה לפציעה הסיכון את להגביר עלולה זו תרופה נטילת בזמן אלכוהול שתיית

.אחרות לוואי מתופעות

•
•
•
•

•
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ופוריות האכלה-שד, הריון

.נשים ידי על להילקח צריכה לא זו תרופה

במכונות ושימוש נהיגה

 אם. התרופה נטילת בזמן מטושטשת וראייה ריכוז קשיי, עילפון, סחרחורת, ישנוני להרגיש עלול אתה
. מסוכנות מכונות הפעלת או מנהיגה להימנע עליך, דומות או אלה מהשפעות אחת כל חווה אתה

 גבוה בסיכון להיות עלול ואתה זו תרופה עם נוטלים אם מוגברות להיות עשויות אלכוהול של ההשפעות
.אלכוהול עם זו תרופה נוטל אתה אם אחרות לוואי מתופעות או מהתעלפות לפציעה יותר

Priligy לקטוז מכיל

 לסוכרים סבילות אי לך שיש שלך הרופא ידי על לך נאמר אם). סוכר של סוג( לקטוז מכילה זו תרופה
.זו תרופה נטילת לפני לרופא פנה, מסוימים

Priligy נתרן מכיל
".נתרן ללא" למעשה כלומר, לטבליה) ג"מ(23  נתרן ממול-1 מ פחות מכילה זו תרופה

Priligy את לקחת איך3.

.בטוח אינך אם הרוקח או הרופא עם בדוק. לך אמר הרוקח או שהרופא כפי בדיוק התרופה את תמיד קח

•
•
•
•

 קח. ג"מ-60 ל המינון את להעלות עשוי שלך הרופא. ג"מ30  הוא המומלץ המינון
.צפויה המינית הפעילות לפני שעות3  עד1  רק התרופה את
.יום כל או שעות24  כל אחת מפעם יותר זו תרופה ליטול אין
 עשוי זה. מלאה אחת מים כוס לפחות עם, מר טעם למנוע כדי בשלמותן הטבליות את לבלוע יש

4). בסעיף' נמוך דם ולחץ התעלפות' ראה( להתעלף שלך הסיכוי את להפחית לעזור
.אוכל בלי או עם להילקח יכולה זו תרופה

65. גיל מעל או18  לגיל מתחת גברים ידי על זו בתרופה להשתמש אין
 מנות6  לאחר או הראשונים השבועות4  לאחר שלך הרופא עם שלךPriligy - ב הטיפול על שוחח
 לדון כדי שלך לרופא שוב לפנות עליך, נמשך הטיפול אם. בטיפול להמשיך עליך אם לראות כדי
.חודשים שישה כל לפחות בכך

•
•
•

צריך שאתה ממהPriligy  יותר לוקח אתה אם

.חולה להיות או חולה להרגיש עלול אתה. שצריך ממה טבליות יותר נטלת אם לרוקח או לרופא ספר

פריליגי ליטול תפסיק אם

 ולהרגיש שינה בבעיות להיתקל עלול אתה. זו תרופה ליטול מפסיק שאתה לפני שלך הרופא עם שוחח
.יום כל אותה נטלת לא אם גם, התרופה נטילת הפסקת לאחר סחרחורת

.האחות או הרוקח, הרופא את שאל, זו בתרופה השימוש לגבי נוספות שאלות לך יש אם
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אפשריות לוואי תופעות4.

.אותן מקבלים כולם לא כי אם, לוואי לתופעות לגרום עלולה זו תרופה, התרופות כל כמו

:אם שלך לרופא מיד ופנהPriligy  ליטול הפסק

•
•
•
•

.שלך לרופא מיד ופנה זו תרופה ליטול הפסק, לעיל מהדברים באחד מבחין אתה אם

)התקפים( התקפים לך יש
 אתה קם כשאתה קלילה מרגיש או מתעלף אתה
שלך הרוח במצב בשינויים מבחין

.בעצמך פגיעה או התאבדות על מחשבות לך יש

נמוך דם ולחץ התעלפות

 לעזור כדי. עומד כשאתה לרדת שלך הדם ללחץ לגרום או להתעלף לך לגרום עלולה זו תרופה
:יקרה שזה הסיכוי את להפחית

.מלאה אחת מים כוס לפחות עם התרופה את קח•
:אם לקרות יכול זה). בגוף מים מספיק לך אין( מיובש אתה אם התרופה את תיקח אל•

האחרונות השעות6  עד-4 ב משהו שתית לא-
זמן הרבה כבר מזיע אתה-
.חולה או שלשול, גבוה חום לך יש שבה מחלה לך יש-

, סחרחורת, סחרחורת, סחרחורת, בחילה תחושת כגון( להתעלף עלול שאתה מרגיש אתה אם
 נמוך שראשך כך מיד שכב, עומד כשאתה ראש קל מרגיש או), נורמלי לא דופק או מזיע, מבולבל
 בעצמך ולפגוע ליפול ממך ימנע זה. יותר טוב שתרגיש עד הברכיים בין הראש עם שב או גופך משאר

.רב זמן במשך שוכבת או שישבת לאחר מהר תעמוד אל. מתעלף אתה אם

 .התרופה נטילת   בעת עילפון מרגיש אתה אם כלשהן מכונות או בכלים להשתמש או לנהוג אין
.זו תרופה נטילת בעת מתעלף אתה אם שלך לרופא ספר

•

•
•
•

):גברים10  מכל-1 מ יותר על להשפיע עשויות( מאוד שכיחות לוואי תופעות

•
•
•

סחרחורת מרגיש

ראֹׁש ּכאְבֵ
.חולה מרגיש

):גברים10  מכל1  עד על להשפיע עשויות( שכיחות לוואי תופעות

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 שקט אי או נסערת, חרדה, עצבנות תחושת
" ומחטים סיכות" שיש או תחושה חוסר תחושת
 יותר הזעה זקפה על לשמור או להשיג קושי

 רוח או עצירות, שלשול הסמקה או מהרגיל
 או שינה בעיות חולי או נפיחות, בטן כאבי

, ישנוני או עייפות תחושת מוזרים חלומות
מפהק

 בלחץ עלייה) באף גודש( סתום אף
הדם
רעד או רועד בריכוז קושי

 במין יותר נמוך עניין
 ראייה באוזניים צלצול

מטושטשת
קבֵהָ קלִקּול

5



.יבש פה•

):גברים100  מכל1  עד על להשפיע עשויות( שכיחות לא לוואי תופעות

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 שינוי) למעלה עצה ראה( בעמידה סחרחורת תחושת או עילפון
 תחושת פרנויה תחושת או יתר התרגשות תחושת, הרוח במצב

בבהירות לחשוב יכולת חוסר או מבולבל, מבולבל
 אובדן הלב בקצב עלייה או סדיר לא או איטי דופק
 תחושת לאורגזמה בהגעה בעיות, המיני החשק
, דיכאון תחושת עייפות או רדום, סדום, חולשה
אדישות או עצבנות
 בעיות שיכור או חריג, עצבני, חם מרגיש
 לחץ מורחבים אישונים או עיניים כאבי, ראייה
גבוה או נמוך דם

 קרה זיעה או גירוד תחושת
ספינינג תחושת
נורמלי לא טעם

.שיניים חריקת

):גברים1,000  מכל1  עד על להשפיע עשויות( נדירות לוואי תופעות

•
•
•

 מאמץ בעקבות סחרחורת תחושת
שינה של פתאומית התחלה

.המעיים פעולת דחיפות

לוואי תופעות על דיווח
 אפשריות לוואי תופעות כל כולל זה. האחות או הרוקח, הרופא עם שוחח, כלשהן לוואי תופעות מקבל אתה אם

בכתובת הצהוב הכרטיס תוכנית דרך ישירות לוואי תופעות על לדווח גם יכול אתה. זה בעלון מופיעות שאינן
/yellowcardwww.mhra.gov.uk את חפש או  Card Yellow MHRAב Play- Googleאו  Store AppApple.על 

.זו תרופה של הבטיחות על נוסף מידע לספק לעזור יכול אתה לוואי תופעות על דיווח ידי

Priligy את לאחסן כיצד5.

•
•
•

 מטווח התרופה את הרחק. מיוחדים אחסון תנאי דורש אינו זה מוצר
.ילדים של וההישג הראייה

 תאריךEXP.  לאחר הקרטון גבי על המופיע התפוגה תאריך לאחר בתרופה להשתמש אין
.חודש אותו של האחרון ליום מתייחס התפוגה

 תרופות לזרוק כיצד הרוקח את שאל. ביתית פסולת או שפכים דרך כלשהן תרופות לזרוק אין
.הסביבה על בהגנה יסייעו אלה אמצעים. יותר בהן משתמש שאינך

•

נוסף ומידע החבילה תוכן6.

מכילPriligy  מה

 כמלח דפוקסטין ג"מ60  או ג"מ30  מכילה טבליה כל. דפוקסטין הוא הפעיל החומר
.הידרוכלורידי

:הם המרכיבים שאר
 מימית סיליקה, קרוסקרמלוז נתרן, מיקרו-גבישית תאית, מונוהידראט לקטוז: טבלית ליבת•

.סטארט מגנזיום, קולואידית
 תחמוצת, טריאצטין(E171),  חמצני דו טיטניום, היפרומלוז, מונוהידראט לקטוז: טבליות ציפוי
(E172). צהוב ברזל תחמוצת(E172),  שחור ברזל

•
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האריזה ותכולתPriligy  נראית איך

 מ"מ-6.5 כ של בקוטר, קמור, עגול, בהיר אפור הן ג"מPriligy 30  של סרט מצופות טבליות•
.אחד בצד משולש בתוך"30"  עם ומוטבעות
 ומוטבעות מ"מ-8 כ של בקוטר, קמורות, עגולות, אפורות הן ג"מPriligy 60  של סרט מצופות טבליות

.אחד בצד משולש בתוך"60"  עם
 גדלי כל לא. סרט מצופות טבליות-6 ו3 2, 1,  המכילות שלפוחיות באריזות מסופקות הטבליות
.משווקים להיות עשויים האריזה

•

ויצרן שיווק אישור בעל

שיווק אישור בעל
SRL Internazionale  מנאריני בית

FarmaceuticaA. Menarini
מרקורי פארק

ליין וויקומב
גרין וובורן

בקינגהמשייר
0HHHP10

יצַרןָ
Dresden, Germany 01097 7-13, Strasse GmbH, Leipziger Heyden Von -Menarini

:הבאים השמות תחת-EEA ב החברות במדינות מורשה זה תרופתי מוצר

, הונגריה, יוון, גרמניה, צרפת, פינלנד, אסטוניה, כיה'צ, קפריסין, קרואטיה, בולגריה, בלגיה, אוסטריה
, סלובקיה, רומניה, פורטוגל, פולין, נורבגיה, הולנד, מלטה, לוקסמבורג, ליטא, לטביה, איטליה, אירלנד
Priligy): אירלנד צפון( בריטניה, שבדיה, ספרד, סלובניה

.-06/2021ב לאחרונה עודכן זה עלון
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