
Priligy 30 mg film−dragerade tabletter 
Priligy 60 mg film−belagda tabletter 
Dapoxetin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel eftersom den innehåller 
viktig information för dig.

•
•
•

Spara denna bipacksedel. Du kan behöva läsa den igen.
Om du har ytterligare frågor, fråga din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats endast till dig. Ge det inte vidare till andra. Det kan skada dem, 
även om deras symtom är desamma som dina.
Om du får några biverkningar, tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta inkluderar eventuella 

biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel. Se avsnitt 4.

•

Vad står i denna bipacksedel:

1. Vad Priligy är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Priligy
3. Hur du tar Priligy
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Priligy ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och annan information

1. Vad Priligy är och vad det används för

Priligy innehåller en aktiv substans som kallas 'dapoxetine'. Detta tillhör en grupp läkemedel som kallas 
"selektiva serotoninåterupptagshämmare" (SSRI). Priligy kan också vara känt som ett "urologiskt" läkemedel.

Priligy ökar tiden det tar att ejakulera och kan förbättra kontrollen över ejakulationen. Detta kan 
minska frustrationen eller oroa dig för snabb utlösning.

Priligy används för att behandla för tidig utlösning hos vuxna män i åldern 18 till 64 år.

För tidig utlösning är när en man ejakulerar med lite sexuell stimulans och innan mannen vill. 
Detta kan orsaka problem för mannen och kan orsaka problem i sexuella relationer.

2. Vad du behöver veta innan du tar Priligy

Ta inte Priligy if

• du är allergisk mot dapoxetin eller något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

du har hjärtproblem, såsom hjärtsvikt eller problem med hjärtrytmen du har 
en historia av svimning
du någonsin har haft mani (symptom inkluderar att känna dig överupphetsad, irriterad eller inte kunna 
tänka klart) eller svår depression
du har måttliga eller svåra 
leverproblem. du tar:
oLäkemedel mot depression som kallas "monoaminoxidashämmare" (MAO-hämmare)

•
•
•

•
•
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o
o
o
o
o
o
o
o

Ta inte Priligy samtidigt som något av läkemedlen som anges ovan. Om du har tagit något av dessa 
läkemedel måste du vänta 14 dagar efter att du slutat ta det innan du kan börja ta Priligy. När du 
har slutat ta Priligy måste du vänta 7 dagar innan du tar något av ovanstående läkemedel. Om du är 
osäker på vad du ska göra, tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

o
o
o
o

Se även avsnitt "Andra läkemedel och Priligy”.

Tioridazin som används mot schizofreni Andra läkemedel 

mot depression Litium – ett läkemedel mot bipolär sjukdom 

Linezolid – ett antibiotikum som används för att behandla 

infektioner Tryptofan – ett läkemedel som hjälper dig att 

sova

Johannesört – ett örtläkemedel Tramadol – 

används för att behandla allvarlig smärta 

Läkemedel som används för att behandla migrän.

Vissa läkemedel mot svampinfektion, inklusive ketokonazol och itrakonazol. Vissa 
läkemedel mot HIV, inklusive ritonavir, saquinavir, nelfinavir och atazanavir Vissa 
antibiotika för behandling av infektion, inklusive telitromycin
Nefazodon - ett antidepressivt medel

Ta inte detta läkemedel om något av ovanstående gäller dig. Om du är osäker, tala med din läkare eller 
apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

Barn och ungdomar

Detta läkemedel ska inte användas till barn eller ungdomar under 18 år.

Varningar och försiktighetsåtgärder

Tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Priligy om:

• Du har inte fått diagnosen för tidig utlösning
• Du har också ett annat sexuellt problem, såsom erektil dysfunktion
• Du har en historia av yrsel från lågt blodtryck
• Du använder rekreationsdroger som ecstasy, LSD, narkotika eller bensodiazepiner
• Du dricker alkohol (se avsnittet "Priligy med mat, dryck och alkohol”)
• Du har någonsin haft psykiska problem som depression, mani (symtom inkluderar att känna dig 

överupphetsad, irriterad eller inte kunna tänka klart), bipolär sjukdom (symtom inkluderar 
allvarliga humörsvängningar mellan mani och depression) eller schizofreni (en psykiatrisk 
sjukdom). )
Du har epilepsi
Du har en historia av blödningar eller problem med 
blodpropp Du har njurproblem
Du har, eller riskerar att få, högt tryck i ögat (glaukom).

•
•
•
•
Om något av ovanstående gäller dig (eller om du är osäker), tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar 
detta läkemedel.

Innan du börjar ta detta läkemedel bör din läkare göra ett test för att säkerställa att ditt blodtryck 
inte sjunker för mycket när du reser dig upp från liggande.

Andra läkemedel och Priligy

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra 
läkemedel. Detta inkluderar läkemedel som du får receptfritt, till exempel växtbaserade läkemedel. Detta 
beror på att Priligy kan påverka hur vissa andra läkemedel fungerar. Vissa andra läkemedel kan också 
påverka hur Priligy fungerar. Därför kan användning av andra läkemedel påverka den maximala dosen 
Priligy du får ta.

2



Ta inte Priligy samtidigt som något av följande läkemedel:

• Läkemedel mot depression som kallas "monoaminoxidashämmare" (MAO-hämmare)
• Tioridazin används för schizofreni
• Andra läkemedel mot depression
• Litium - ett läkemedel mot bipolär sjukdom
• Linezolid – ett antibiotikum som används för att behandla infektioner

• Tryptofan – ett läkemedel som hjälper dig att sova

• Johannesört – ett örtmedicin
• Tramadol - används för att behandla allvarlig smärta

• Läkemedel som används för att behandla migrän.

Ta inte Priligy samtidigt som något av läkemedlen som anges ovan. Om du har tagit något av 
dessa läkemedel måste du vänta 14 dagar efter att du slutat ta det innan du kan börja ta 
Priligy. När du har slutat ta Priligy måste du vänta 7 dagar innan du tar något av ovanstående 
läkemedel. Om du är osäker på vad du ska göra, tala med din läkare eller apotekspersonal 
innan du tar detta läkemedel.
• Vissa läkemedel mot svampinfektion, inklusive ketokonazol och itrakonazol
• Vissa läkemedel mot HIV, inklusive ritonavir, saquinavir, nelfinavir och atazanavir
• Vissa antibiotika för behandling av infektion, inklusive telitromycin
• Nefazodon - ett antidepressivt medel.

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande läkemedel:

• Läkemedel mot andra psykiska problem än depression
• Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel som ibuprofen eller acetylsalicylsyra
• Läkemedel för att tunna ut ditt blod, till exempel warfarin

• Vissa läkemedel som används för att behandla erektil dysfunktion, såsom sildenafil, tadalafil eller 
vardenafil, eftersom dessa läkemedel kan sänka ditt blodtryck, eventuellt när du står upp

• Vissa läkemedel som används för att behandla högt blodtryck och bröstsmärtor (angina) (som 
verapamil och diltiazem), eller förstorad prostata, eftersom dessa läkemedel också kan sänka ditt 
blodtryck, eventuellt när du står upp

• Vissa andra läkemedel mot svampinfektion, såsom flukonazol
• Vissa andra läkemedel mot HIV, såsom amprenavir och fosamprenavir
• Vissa andra antibiotika för behandling av infektion, såsom erytromycin och klaritromycin
• Aprepitant - används för att behandla illamående.

Om du är osäker på om något av ovanstående gäller dig, tala med din läkare eller apotekspersonal innan du 
tar detta läkemedel.

Priligy med mat, dryck och alkohol

• Drick inte grapefruktjuice inom 24 timmar innan du tar detta läkemedel eftersom detta kan öka 
nivån av detta läkemedel i din kropp.
Detta läkemedel kan tas med eller utan mat.
Du bör ta detta läkemedel med minst ett helt glas vatten. Undvik 
alkohol när du tar detta läkemedel.
Effekterna av alkohol, såsom yrsel, sömnighet och långsamma reaktioner, kan förstärkas om det tas 
tillsammans med detta läkemedel.
Att dricka alkohol medan du tar detta läkemedel kan öka risken för skador från svimning eller 
andra biverkningar.

•
•
•
•

•
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Graviditet, bröst−utfodring och fertilitet

Detta läkemedel bör inte tas av kvinnor.

Köra bil och använda maskiner

Du kan känna dig sömnig, yr, svimma, ha koncentrationssvårigheter och dimsyn när du tar detta 
läkemedel. Om du upplever någon av dessa eller liknande effekter bör du undvika att köra bil eller 
använda farliga maskiner. Effekterna av alkohol kan öka om du tar detta läkemedel och du kan löpa 
större risk att skadas av svimning eller andra biverkningar om du tar detta läkemedel tillsammans med 
alkohol.

Priligy innehåller laktos

Detta läkemedel innehåller laktos (en typ av socker). Om din läkare har sagt till dig att du inte 
tål vissa sockerarter, kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

Priligy innehåller natrium
Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per tablett, det vill säga i princip "natriumfritt".

3. Hur du tar Priligy

Ta alltid detta läkemedel precis som din läkare eller apotekspersonal har sagt till dig. Kontakta din läkare eller 
apotekspersonal om du är osäker.

•
•
•
•

Den rekommenderade dosen är 30 mg. Din läkare kan öka dosen till 60 mg. Ta 
läkemedlet endast 1 till 3 timmar innan sexuell aktivitet förväntas.
Ta inte detta läkemedel mer än en gång var 24:e timme eller varje dag.
Svälj tabletterna hela för att undvika en bitter smak, med minst ett helt glas vatten. Detta kan bidra 
till att minska risken för att du svimmar (se ”Svimning och lågt blodtryck” i avsnitt 4).
Detta läkemedel kan tas med eller utan mat.
Detta läkemedel ska inte användas av män under 18 år eller över 65 år.
Diskutera din Priligy-behandling med din läkare efter de första 4 veckorna eller efter 6 doser för att se 
om du ska fortsätta behandlingen. Om behandlingen fortsätter ska du träffa din läkare igen för att 
diskutera detta minst var sjätte månad.

•
•
•

Om du tar mer Priligy än vad du borde

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du har tagit fler tabletter än du borde. Du kan känna dig sjuk eller 
vara sjuk.

Om du slutar att ta Priligy

Tala med din läkare innan du slutar ta detta läkemedel. Du kan ha problem med att sova och känna dig 
yr efter att du slutat ta detta läkemedel, även om du inte har tagit det varje dag.

Om du har ytterligare frågor om användningen av detta läkemedel, fråga din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.
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4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Sluta ta Priligy och kontakta din läkare omedelbart om:

•
•
•
•
Om du märker något av ovanstående, sluta ta detta läkemedel och kontakta din läkare omedelbart.

Du har anfall (anfall)
Du svimmar eller känner dig lätt i huvudet när du står upp. 

Du märker några förändringar i ditt humör

Du har självmordstankar eller att skada dig själv.

Svimning och lågt blodtryck

Detta läkemedel kan få dig att svimma eller få ditt blodtryck att sjunka när du står upp. För att 
minska risken att detta händer:
• Ta detta läkemedel med minst ett helt glas vatten.
• Ta inte detta läkemedel om du är uttorkad (du har inte tillräckligt med vatten i kroppen). Detta kan 
hända om:

- Du har inte druckit något de senaste 4 till 6 timmarna
– Du har svettats länge
– Du har en sjukdom där du har hög feber, diarré eller är sjuk.
Om du känner att du kan svimma (som att du känner dig illamående, känner dig yr, yr i huvudet, förvirrad, 
svettig eller en onormal hjärtrytm), eller känner dig lätt i huvudet när du reser dig upp, lägg dig 
omedelbart ner så att huvudet är lägre än resten av din kropp eller sätt dig ner med huvudet mellan 
knäna tills du mår bättre. Detta kommer att hindra dig från att falla och skada dig själv om du svimmar. 
Stå inte upp snabbt efter att du har suttit eller legat länge.
Kör inte bil eller använd inga verktyg eller maskiner om du känner dig svimfärdig när du tar detta läkemedel. Tala 

om för din läkare om du svimmar när du tar detta läkemedel.

•

•
•
•

Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 män):

•
•
•

Känner mig yr
Huvudvärk
Känna sig sjuk.

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 män):

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Att känna sig irriterad, orolig, upprörd eller rastlös 
Att känna sig domningar eller ha "nålar" 
Svårigheter att få eller behålla erektion Svettas 
mer än normalt eller rodnad Diarré, förstoppning 
eller vind Magsmärtor, uppblåsthet eller att vara 
sjuk. Sömnproblem eller konstiga drömmar Att 
känna sig trött eller sömnig, gäspande

Täppt näsa (nästäppa) En 
ökning av blodtrycket
Koncentrationssvårigheter 
Skakar eller darrar
Lägre intresse för 
sex Öronringningar 
Suddig syn
Dålig matsmältning
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• Torr mun.

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 män):

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Svimning eller yrsel när du står upp (se råd ovan) Ändring i 
humör, överdriven upphetsning eller paranoiakänsla Känner dig 
förvirrad, desorienterad eller oförmögen att tänka klart
Långsam eller oregelbunden hjärtrytm eller ökad 
hjärtfrekvens Förlust av sexlust, problem med att nå 
orgasm Känner mig svag, sövd, slö eller trött Känner mig 
deprimerad, nervös eller likgiltig
Att känna sig varm, skakig, onormal eller full 
Synproblem, ögonsmärta eller vidgade pupiller 
Lågt eller högt blodtryck
Klåda eller kallsvett En 
snurrande känsla
Onormal smak
Tandgnisslande.

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 män):

•
•
•

Känner mig yr efter ansträngning 
Plötsligt insättande sömn
Brådskande tarmverkan.

Rapportering av biverkningar
Om du får några biverkningar, tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta inkluderar eventuella 
biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel. Du kan också rapportera biverkningar direkt via Gula 
kortprogrammet påwww.mhra.gov.uk/yellowcard eller sök efter MHRA Yellow Card i Google Play eller Apple App Store.
Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att ge mer information om detta läkemedels säkerhet.

5. Hur Priligy ska förvaras

•
•
•

Detta läkemedel kräver inga särskilda förvaringsanvisningar. 
Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.
Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet som anges på kartongen efter EXP. 
Utgångsdatumet avser den sista dagen i den månaden.
Släng inte några läkemedel i avloppsvatten eller hushållsavfall. Fråga din apotekspersonal hur du 
slänger mediciner du inte längre använder. Dessa åtgärder kommer att bidra till att skydda miljön.

•

6. Förpackningens innehåll och annan information

Vad Priligy innehåller

Den aktiva substansen är dapoxetin. Varje tablett innehåller 30 mg eller 60 mg dapoxetin som ett 
hydrokloridsalt.

Övriga ingredienser är:
• Tablettkärna: laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, kolloidal vattenfri 

kiseldioxid, magnesiumstearat.
Tablettbeläggning: laktosmonohydrat, hypromellos, titandioxid (E171), triacetin, 
svart järnoxid (E172), gul järnoxid (E172).

•
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Hur Priligy ser ut och förpackningens innehåll

• Priligy 30 mg filmdragerade tabletter är ljusgråa, runda, konvexa, cirka 6,5   mm i 
diameter och präglade med ”30” inuti en triangel på ena sidan.
Priligy 60 mg filmdragerade tabletter är grå, runda, konvexa, cirka 8 mm i diameter och 
präglade med ”60” inuti en triangel på ena sidan.

Tabletterna tillhandahålls i blisterförpackningar som innehåller 1, 2, 3 och 6 filmdragerade tabletter. Eventuellt kommer 

inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

•

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

A. Menarini Farmaceutica Internazionale SRL 
Menarini House
Mercury Park
Wycombe Lane
Wooburn Grön
Buckinghamshire
HP100HH

Tillverkare
Menarini - Von Heyden GmbH, Leipziger Strasse 7-13, 01097 Dresden, Tyskland

Detta läkemedel är godkänt i EES-medlemsstaterna under följande namn:

Österrike, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjeckien, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, 
Grekland, Ungern, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, 
Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Storbritannien (Nordirland): Priligy

Denna broschyr reviderades senast 06/2021.
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