
Film Priligy 30 mg−comprimate filmate 
Priligy 60 mg film−tablete filmate 
Dapoxetina

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament, deoarece conține 

informații importante pentru dumneavoastră.

•
•
•

Păstrați acest prospect. Este posibil să fie nevoie să-l citiți din nou.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei.

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu-l transmite altora. Le poate dăuna, chiar dacă 
simptomele lor sunt aceleași cu ale dumneavoastră.

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei. Aceasta include orice reacții adverse 

posibile care nu sunt enumerate în acest prospect. Vezi secțiunea 4.

•

Ce este în acest prospect:

1. Ce este Priligy și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi Priligy
3. Cum să luați Priligy
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Priligy
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Priligy și pentru ce se utilizează

Priligy conține o substanță activă numită „dapoxetină”. Acesta aparține unui grup de medicamente numite 
„inhibitori selectivi ai recaptării serotoninei” (ISRS). Priligy poate fi cunoscut și ca un medicament „urologic”.

Priligy crește timpul necesar pentru a ejaculare și poate îmbunătăți controlul asupra ejaculării. Acest lucru poate 
reduce frustrarea sau îngrijorarea cu privire la ejacularea rapidă.

Priligy este utilizat pentru a trata ejacularea precoce la bărbații adulți cu vârsta cuprinsă între 18 și 64 de ani.

Ejacularea precoce este atunci când un bărbat ejaculează cu puțină stimulare sexuală și înainte ca bărbatul să 
dorească. Acest lucru poate cauza probleme bărbatului și poate cauza probleme în relațiile sexuale.

2. Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi Priligy

Nu luaţi Priligy dacă

• sunteți alergic la dapoxetină sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la punctul 6)

aveți probleme cu inima, cum ar fi insuficiență cardiacă sau probleme cu ritmul cardiac; 
aveți antecedente de leșin
ați avut vreodată manie (simptomele includ senzație de supraemotionare, iritabilitate sau imposibilitatea de a 
gândi limpede) sau depresie severă
aveți probleme hepatice moderate sau 
severe. luați:
oMedicamente pentru depresie numite „inhibitori de monoaminooxidază” (IMAO)

•
•
•

•
•
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o
o
o
o
o
o
o
o

Nu luați Priligy în același timp cu oricare dintre medicamentele enumerate mai sus. Dacă ați luat oricare dintre aceste 
medicamente, va trebui să așteptați 14 zile după ce încetați să îl luați înainte de a putea începe să luați Priligy. Odată ce 
ați încetat să luați Priligy, va trebui să așteptați 7 zile înainte de a lua oricare dintre medicamentele enumerate mai sus. 
Dacă nu sunteți sigur ce să faceți, discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul înainte de a lua acest 
medicament.

o
o
o
o

Vezi și secțiunea „Alte medicamente și Priligy”.

Tioridazină utilizată pentru schizofrenie Alte medicamente 

pentru depresie Litiu - un medicament pentru tulburarea 

bipolară Linezolid - un antibiotic utilizat pentru tratarea 

infecțiilor Triptofan - un medicament pentru a vă ajuta să 

dormi

Sunătoare - un medicament pe bază de plante 

Tramadol - utilizat pentru a trata durerea severă 

Medicamente utilizate pentru a trata migrenele.

Anumite medicamente pentru infecții fungice, inclusiv ketoconazol și itraconazol Anumite 
medicamente pentru HIV, inclusiv ritonavir, saquinavir, nelfinavir și atazanavir Anumite 
antibiotice pentru tratarea infecțiilor, inclusiv telitromicină
Nefazodona - un antidepresiv

Nu luați acest medicament dacă oricare dintre situațiile de mai sus vi se aplică. Dacă nu sunteți sigur, discutați cu medicul dumneavoastră sau cu 

farmacistul înainte de a lua acest medicament.

Copii si adolescenti

Acest medicament nu trebuie utilizat la copii sau adolescenți sub 18 ani.

Avertismente și precauții

Discutați cu medicul dumneavoastră, farmacistul sau asistenta înainte de a lua Priligy dacă:

• Nu ai fost diagnosticat cu ejaculare precoce
• Aveți și o altă problemă sexuală, cum ar fi disfuncția erectilă
• Aveți antecedente de amețeli din cauza tensiunii arteriale scăzute

• Utilizați droguri recreative, cum ar fi ecstasy, LSD, narcotice sau benzodiazepine
• Beți alcool (vezi secțiunea „Priligy cu alimente, băuturi și alcool”)
• Ați avut vreodată o problemă de sănătate mintală, cum ar fi depresia, manie (simptomele includ 

senzație de exces, iritabilitate sau incapacitatea de a gândi limpede), tulburare bipolară (simptomele 
includ schimbări serioase de dispoziție între manie și depresie) sau schizofrenie (o boală psihiatrică). )

Ai epilepsie
Aveți antecedente de sângerare sau probleme de coagulare a 
sângelui. Aveți probleme cu rinichii
Aveți sau aveți risc de presiune ridicată în ochi (glaucom).

•
•
•
•
Dacă oricare dintre situațiile de mai sus se aplică în cazul dumneavoastră (sau nu sunteți sigur), discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul înainte de a lua acest 

medicament.

Înainte de a începe să luați acest medicament, medicul dumneavoastră ar trebui să efectueze un test pentru a se asigura că 
tensiunea arterială nu scade prea mult atunci când vă ridicați din culcare.

Alte medicamente și Priligy

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente. Acestea 

includ medicamentele pe care le obțineți fără prescripție medicală, cum ar fi medicamentele pe bază de plante. Acest lucru se datorează 

faptului că Priligy poate afecta modul în care acționează alte medicamente. De asemenea, unele alte medicamente pot afecta modul în 

care acționează Priligy. Prin urmare, utilizarea altor medicamente poate afecta doza maximă de Priligy pe care vi se permite să o luați.
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Nu luați Priligy în același timp cu oricare dintre următoarele medicamente:

• Medicamente pentru depresie numite „inhibitori de monoaminooxidază” (IMAO)
• Tioridazina utilizată pentru schizofrenie
• Alte medicamente pentru depresie
• Litiu - un medicament pentru tulburarea bipolară

• Linezolid – un antibiotic utilizat pentru tratarea infecțiilor

• Triptofan - un medicament care te ajută să dormi
• sunătoare - un medicament pe bază de plante

• Tramadol – utilizat pentru tratarea durerii severe

• Medicamente utilizate pentru tratarea migrenelor.

Nu luați Priligy în același timp cu oricare dintre medicamentele enumerate mai sus. Dacă ați luat oricare dintre 
aceste medicamente, va trebui să așteptați 14 zile după ce încetați să îl luați înainte de a putea începe să luați 
Priligy. Odată ce ați încetat să luați Priligy, va trebui să așteptați 7 zile înainte de a lua oricare dintre 
medicamentele enumerate mai sus. Dacă nu sunteți sigur ce să faceți, discutați cu medicul dumneavoastră sau 
cu farmacistul înainte de a lua acest medicament.
• Anumite medicamente pentru infecții fungice, inclusiv ketoconazol și itraconazol
• Anumite medicamente pentru HIV, inclusiv ritonavir, saquinavir, nelfinavir și atazanavir
• Anumite antibiotice pentru tratarea infecțiilor, inclusiv telitromicina
• Nefazodona - un antidepresiv.

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați oricare dintre următoarele medicamente:

• Medicamente pentru probleme de sănătate mintală, altele decât depresia

• Medicamente antiinflamatoare nesteroidiene, cum ar fi ibuprofenul sau acidul acetilsalicilic
• Medicamente pentru subțierea sângelui, cum ar fi warfarina

• Anumite medicamente utilizate pentru tratarea disfuncției erectile, cum ar fi sildenafilul, tadalafilul sau 
vardenafilul, deoarece aceste medicamente vă pot scădea tensiunea arterială, eventual în picioare.

• Anumite medicamente utilizate pentru tratarea tensiunii arteriale crescute și a durerii în piept (angina 
pectorală) (cum ar fi verapamilul și diltiazem) sau mărirea prostatei, deoarece aceste medicamente vă pot 
scădea și tensiunea arterială, eventual în picioare.

• Anumite alte medicamente pentru infecții fungice, cum ar fi fluconazol
• Anumite alte medicamente pentru HIV, cum ar fi amprenavir și fosamprenavir
• Anumite alte antibiotice pentru tratarea infecțiilor, cum ar fi eritromicina și claritromicina
• Aprepitant – utilizat pentru a trata greața.

Dacă nu sunteți sigur dacă oricare dintre situațiile de mai sus vi se aplică, discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul înainte de a lua 

acest medicament.

Priligy cu alimente, băuturi și alcool

• Nu beți suc de grepfrut cu 24 de ore înainte de a lua acest medicament, deoarece acest lucru poate crește nivelul 
acestui medicament în corpul dumneavoastră.

Acest medicament poate fi luat cu sau fără alimente.
Trebuie să luați acest medicament cu cel puțin un pahar plin de apă. Evitați 
consumul de alcool când luați acest medicament.
Efectele alcoolului, cum ar fi senzația de amețeală, somnolență și reacții lente, pot fi crescute dacă 
sunt luate împreună cu acest medicament.
Consumul de alcool în timp ce luați acest medicament vă poate crește riscul de rănire din cauza leșinului sau a 
altor reacții adverse.

•
•
•
•

•
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Sarcina, sanul−hrana si fertilitatea

Acest medicament nu trebuie luat de femei.

Conducerea și folosirea utilajelor

În timp ce luați acest medicament, vă puteți simți somnoros, amețit, leșin, dificultăți de concentrare și vedere încețoșată. 
Dacă aveți oricare dintre aceste efecte sau efecte similare, trebuie să evitați să conduceți vehicule sau să folosiți utilaje 
periculoase. Efectele alcoolului pot fi crescute dacă luați acest medicament cu acest medicament și este posibil să aveți un 
risc mai mare de rănire din cauza leșinului sau a altor reacții adverse dacă luați acest medicament cu alcool.

Priligy conține lactoză

Acest medicament conține lactoză (un tip de zahăr). Dacă medicul dumneavoastră v-a spus că aveți intoleranță 
la unele zaharuri, adresați-vă medicului dumneavoastră înainte de a lua acest medicament.

Priligy conține sodiu
Acest medicament conține mai puțin de 1 mmol de sodiu (23 mg) per comprimat, adică practic „fără 
sodiu”.

3. Cum să luați Priligy

Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Consultați medicul sau 
farmacistul dacă nu sunteți sigur.

•
•
•
•

Doza recomandată este de 30 mg. Medicul dumneavoastră poate crește doza la 60 mg. Luați 
medicamentul doar cu 1 până la 3 ore înainte de anticiparea activității sexuale.
Nu luați acest medicament mai mult de o dată la 24 de ore sau în fiecare zi.
Înghițiți comprimatele întregi pentru a evita un gust amar, cu cel puțin un pahar plin de apă. Acest lucru vă 
poate ajuta să vă reduceți șansele de a leșina (vezi „Leșin și tensiune arterială scăzută” la punctul 4).
Acest medicament poate fi luat cu sau fără alimente.
Acest medicament nu trebuie utilizat de către bărbați sub 18 sau peste 65 de ani.
Discutați tratamentul cu Priligy cu medicul dumneavoastră după primele 4 săptămâni sau după 6 doze pentru a vedea dacă 

trebuie să continuați tratamentul. Dacă tratamentul este continuat, trebuie să consultați din nou medicul dumneavoastră 

pentru a discuta acest lucru cel puțin o dată la șase luni.

•
•
•

Dacă luați mai mult Priligy decât trebuie

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă ați luat mai multe comprimate decât ar trebui. S-ar putea să vă simțiți rău sau să vă 

faceți rău.

Dacă încetați să luați Priligy

Discutați cu medicul dumneavoastră înainte de a înceta să luați acest medicament. Este posibil să aveți probleme cu somnul și să vă 

simțiți amețit după ce încetați să luați acest medicament, chiar dacă nu l-ați luat în fiecare zi.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la utilizarea acestui medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei.
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4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Opriți administrarea Priligy și consultați imediat medicul dumneavoastră dacă:

•
•
•
•
Dacă observați oricare dintre cele de mai sus, încetați să luați acest medicament și consultați imediat medicul dumneavoastră.

Aveți convulsii (convulsii)
Leșinați sau simțiți că vă veți ridica în picioare. 
Observați orice modificare a dispoziției
Aveți orice gând de sinucidere sau de vătămare.

Leșin și tensiune arterială scăzută

Acest medicament vă poate face să leșini sau să scadă tensiunea arterială atunci când te ridici. Pentru a reduce 
șansele ca acest lucru să se întâmple:
• Luați acest medicament cu cel puțin un pahar plin de apă.
• Nu luați acest medicament dacă sunteți deshidratat (nu aveți suficientă apă în organism). Acest lucru se poate 
întâmpla dacă:

- Nu ați băut nimic în ultimele 4 până la 6 ore
- Transpirați de mult
- Aveți o boală în care aveți temperatură ridicată, diaree sau vă este rău.
Dacă simțiți că ați putea leșina (cum ar fi să vă simțiți rău, să vă simțiți amețit, cu capul ușor, confuz, 
transpirat sau bătăi anormale ale inimii) sau vă simțiți ușurat când vă ridicați, întindeți-vă imediat, 
astfel încât capul să fie mai jos decât restul corpul tău sau așează-te cu capul între genunchi până 
când te simți mai bine. Acest lucru te va împiedica să cazi și să te rănești dacă leșini. Nu vă ridicați 
repede după ce ați stat mult timp așezat sau întins.
Nu conduceți vehicule și nu folosiți unelte sau utilaje dacă vă simțiți leșin când luați acest medicament. Spuneți 

medicului dumneavoastră dacă leșinați când luați acest medicament.

•

•
•
•

Reacții adverse foarte frecvente (pot afecta mai mult de 1 din 10 bărbați):

•
•
•

Ma simt ametit
Durere de cap

Simtindu-se bolnav.

Reacții adverse frecvente (pot afecta până la 1 din 10 bărbați):

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Senzație de iritabilitate, anxietate, agitată sau 
neliniştită Senzație de amorțeală sau de „ace” 
Dificultăți de a obține sau de a menține o erecție 
Transpirație mai mult decât în   mod normal sau 
înroșire Diaree, constipație sau vânt Dureri de 
stomac, balonare sau rău Probleme cu somnul 
sau vise ciudate Oboseală sau somnoros, căscând

Nas blocat (congestie nazală) O 
creștere a tensiunii arteriale
Dificultate de concentrare 
Tremur sau tremur
Interes mai scăzut pentru 

sex. Zgomote în urechi 

Vedere încețoșată

Indigestie
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• Gură uscată.

Reacții adverse mai puțin frecvente (pot afecta până la 1 din 100 bărbați):

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leșin sau senzație de amețeală în picioare (vezi sfatul de mai sus) Schimbare de 

dispoziție, senzație de exces de entuziasm sau sentimente de paranoia 

Senzație de confuzie, dezorientare sau incapacitate de a gândi clar

Bătăi lente sau neregulate ale inimii sau creșterea ritmului cardiac 

Pierderea apetitului sexual, probleme la atingerea orgasmului 

Senzație de slăbiciune, sedat, letargic sau oboseală Senzație de 

depresie, nervoasă sau indiferentă

Senzație de căldură, nervos, anormal sau beat Probleme 

de vedere, dureri oculare sau pupile dilatate Tensiune 

arterială scăzută sau crescută

Senzație de mâncărime sau transpirație 

rece Senzație de învârtire

Gust anormal
Scrâșnirea dinților.

Reacții adverse rare (pot afecta până la 1 din 1000 de bărbați):

•
•
•

Senzație de amețeală în urma efortului 
Debut brusc de somn
Urgența acțiunii intestinale.

Raportarea efectelor secundare

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei. Aceasta include orice reacții 

adverse posibile care nu sunt enumerate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul 

sistemului de cartonașe galbene la adresawww.mhra.gov.uk/yellowcard sau căutați MHRA Yellow Card în Google Play sau Apple App 

Store.Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de mai multe informații privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Priligy

•
•
•

Acest medicament nu necesită condiții speciale de păstrare. Nu lăsați 
acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.
Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie după EXP. Data de 
expirare se referă la ultima zi a lunii respective.
Nu aruncați niciun medicament pe calea apei reziduale sau a reziduurilor menajere. Întrebați-vă farmacistul 
cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

•

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Priligy

Substanța activă este dapoxetina. Fiecare comprimat conține dapoxetină 30 mg sau 60 mg sub formă de 
sare clorhidrat.

Celelalte ingrediente sunt:
• Nucleul comprimatului: lactoză monohidrat, celuloză microcristalină, croscarmeloză sodică, dioxid de siliciu 

coloidal anhidru, stearat de magneziu.
Învelișul tabletei: lactoză monohidrat, hipromeloză, dioxid de titan (E171), triacetină, oxid de fier 
negru (E172), oxid de fier galben (E172).

•
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Cum arată Priligy și conținutul ambalajului

• Comprimatele filmate Priligy 30 mg sunt de culoare gri deschis, rotunde, convexe, cu un diametru de 
aproximativ 6,5 mm și marcate cu „30” în interiorul unui triunghi pe o parte.

Comprimatele filmate Priligy 60 mg sunt de culoare gri, rotunde, convexe, cu un diametru de aproximativ 8 mm și 
marcate cu „60” în interiorul unui triunghi pe o parte.

Comprimatele sunt furnizate în blistere care conţin 1, 2, 3 şi 6 comprimate filmate. Este posibil ca nu toate 
mărimile de ambalaj să fie comercializate.

•

Deținătorul autorizației de introducere pe piață și producătorul

Deținătorul autorizației de introducere pe piață

A. Menarini Farmaceutica Internazionale SRL 
Casa Menarini
Parcul Mercur
Wycombe Lane
Wooburn Green
Buckinghamshire
HP10 0HH

Producător
Menarini - Von Heyden GmbH, Leipziger Strasse 7-13, 01097 Dresda, Germania

Acest medicament este autorizat în statele membre ale SEE sub următoarele 
denumiri:

Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Republica Cehă, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, 
Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, 
România, Republica Slovacă, Slovenia, Spania, Suedia, Regatul Unit (Irlanda de Nord): Priligy

Acest prospect a fost revizuit ultima dată în 06/2021.
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