
مغلفة أقراص -فيلممجم 30 بريليجى

 مغلفةأقراص -فيلممجم 60 بريليجى

دابوكستين

مهمة معلومات على تحتوي ألنها الدواء هذا تناول في البدء قبل بعناية بالكامل النشرة هذه اقرأ
لك.بالنسبة

•
•
•

أخرى.مرة لقراءتها تحتاج قد النشرة. بهذه احتفظ

الممرضة.أو الصيدلي أو طبيبك اسأل أخرى ، أسئلة لديك كانت إذا

ألعراضك.مماثلة أعراضهم كانت لو حتى يضرهم ، قد فهو لألخرين. تنقلها ال فقط. لك الدواء هذا وصف تم

جانبية آثار أي ذلك يتضمن الممرضة. أو الصيدلي أو طبيبك إلى فتحدث جانبية ، آثار أي من عانيت إذا

4.القسم انظر النشرة. هذه في مذكورة غير محتملة

•

:النشرةهذه في هو ما

استخدامهيتم ولماذا بريليجي هو ما 1.

بريليجيتأخذ أن قبل معرفته إلى تحتاج ما 2.

بريليجيتأخذ كيف 3.

المحتملةالجانبية اآلثار 4.

Priligyتخزين كيفية 5.

أخرىومعلومات العبوة محتويات 6.

استخدامهيتم ولماذا بريليجي هو ما 1.

مثبطات "تسمى األدوية من مجموعة إلى هذا ينتمي . "دابوكستين"تسمى فعالة مادة على بريليجي يحتوي

."البوليةالمسالك "طب باسم أيضاً بريليجي يعُرف قد . )" (SSRIsاالنتقائيةالسيروتونين امتصاص

أو اإلحباط من هذا يقلل قد القذف. في التحكم يحسن أن ويمكن القذف يستغرقه الذي الوقت من  Priligyيزيد

القذف.سرعة بشأن القلق

عاماً.64 و 18 بين أعمارهم تتراوح الذين البالغين الرجال لدى القذف سرعة لعالج بريليجي يستخدم

أن يمكن هذا الرجل. يريد أن وقبل الجنسي التحفيز من قليل مع الرجل يقذف عندما المبكر القذف يحدث

الجنسية.العالقات في مشاكل يسبب وقد للرجل مشاكل يسبب

بريليجيتأخذ أن قبل معرفته إلى تحتاج ما 2.

إذابريليجي تأخذ ال

)6القسم في المدرجة (الدواء لهذا األخرى المكونات من أي أو دابوكستين من حساسية لديك•

من تاريخ لديك القلب نظم في مشاكل أو القلب قصور مثل القلب ، في مشاكل لديك

اإلغماء

على القدرة عدم أو االنفعال أو الزائدة بالحماسة الشعور األعراض تشمل (الهوس من قبل من عانيت

حاداكتئاب أو  )بوضوحالتفكير

انت الكبد. في شديدة أو معتدلة مشاكل لديك

تأخذ:

)(MAOIsأوكسيديز مونوامين مثبطات تسمى االكتئاب لعالج أدوية ا

•
•
•

•
•
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األدوية ، هذه من أياً تناولت قد كنت إذا أعاله. المذكورة األدوية من أي مع الوقت نفس في بريليجي تأخذ ال

بمجرد بريليجي. تناول في البدء من تتمكن أن قبل تناولها عن التوقف بعد يوماً 14 لمدة االنتظار إلى فستحتاج

تكن لم إذا أعاله. المذكورة األدوية من أي تناول قبل أيام 7 االنتظار إلى تحتاج سوف بريليجي ، تناول عن التوقف

الدواء.هذا تناول قبل الصيدلي أو طبيبك إلى تحدث فعله ، عليك يجب مما متأكداً

ا

ا

ا

ا

."والبريليجياألخرى األدوية "قسم أيضاً انظر

أخرى أدوية الفصام لعالج ثيوريدازين يستخدم

القطب ثنائي لالضطراب دواء - الليثيوم لالكتئاب

Linezolid  - االلتهابات لعالج يستخدم حيوي مضاد

النومعلى لمساعدتك دواء - التربتوفان

- ترامادول عشبي دواء - جون سانت نبتة

األدوية الخطيرة. اآلالم لعالج تستخدم

النصفي.الصداع لعالج المستخدمة

وإيتراكونازول.كيتوكونازول ذلك في بما الفطرية ، للعدوى معينة أدوية

لالكتئابمضاد - نيفازودون

قبل الصيدلي أو طبيبك إلى تحدث متأكداً ، تكن لم إذا عليك. ينطبق سبق مما أي كان إذا الدواء هذا تتناول ال

الدواء.هذا تناول

والمراهقوناألطفال

عاماً.18 عن أعمارهم تقل الذين المراهقين أو األطفال لدى الدواء هذا استخدام ينبغي ال

واإلحتياطاتالمحاذير

إذا:بريليج تناول قبل الممرضة أو الصيدلي أو طبيبك إلى تحدث

القذفبسرعة إصابتك تشخيص يتم لم•

االنتصابضعف مثل أخرى ، جنسية مشكلة أيضاً لديك•

الدمضغط انخفاض من الدوخة من تاريخ لديك•

البنزوديازيبيناتأو المخدرات أو دي إس إل أو اإلكستاسي مثل الترويحية العقاقير تستخدم كنت إذا•

)"والكحولوالشراب الطعام مع بريليجي "القسم انظر (الكحول تشرب أنت•
الشعور األعراض تشمل (والهوس االكتئاب مثل العقلية الصحة مشاكل من وقت أي في عانيت•

تشمل (القطب ثنائي االضطراب أو  )بوضوحالتفكير على القدرة عدم أو االنفعال أو اإلثارة في باإلفراط

 )نفسيمرض (الفصام أو  )واالكتئابالهوس بين خطيرة مزاجية تقلبات األعراض

صرعلديك

في مشاكل لديك الدم تخثر مشاكل أو النزيف من تاريخ لديك

الكلى

.)الجلوكوما(العين في مرتفع بضغط اإلصابة لخطر معرض أو لديك ،

•
•
•
•

الدواء.هذا تناول قبل الصيدلي أو طبيبك إلى تحدث  ، ً)متأكداتكن لم أو (سبق مما أي عليك انطبق إذا

عند كثيراً ينخفض   ال الدم ضغط أن من للتأكد اختبار إجراء طبيبك على يجب الدواء ، هذا تناول في البدء قبل

االستلقاء.من الوقوف

والبريليجياألخرى األدوية

التي األدوية ذلك يشمل أخرى. أدوية أي تتناول قد أو مؤخراً تناولت أو تتناول كنت إذا الصيدلي أو طبيبك أخبر

بعض عمل طريقة على يؤثر أن يمكن بريليجي ألن هذا العشبية. األدوية مثل طبية ، وصفة بدون عليها تحصل

األدوية استخدام يؤثر قد لذلك ، بريليجي. عمل طريقة على األخرى األدوية بعض تؤثر أن يمكن كما األخرى. األدوية

بتناولها.لك المسموح بريليجي لجرعة األقصى الحد على األخرى
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التالية:األدوية من أي مع الوقت نفس في بريليجي تأخذ ال

)(MAOIsأوكسيديز مونوامين مثبطات تسمى االكتئاب لعالج أدوية•
الشخصيةانفصام لمرض ثيوريدازين يستخدم•

لالكتئابأخرى أدوية•

القطبثنائي لالضطراب دواء - الليثيوم•

Linezolid- االلتهابات لعالج يستخدم حيوي مضاد•
النومعلى يساعدك دواء - التربتوفان•

عشبيدواء - جون سانت نبتة•

الشديدةاآلالم لعالج يستخدم - ترامادول•

النصفي.الصداع عالج في المستخدمة األدوية•

األدوية ، هذه من أياً تناولت قد كنت إذا أعاله. المذكورة األدوية من أي مع الوقت نفس في بريليجي تأخذ ال

بريليجي. تناول في البدء من تتمكن أن قبل تناولها عن التوقف بعد يوماً 14 لمدة االنتظار إلى فستحتاج

المذكورة األدوية من أي تناول قبل أيام 7 االنتظار إلى تحتاج سوف بريليجي ، تناول عن التوقف بمجرد

الدواء.هذا تناول قبل الصيدلي أو طبيبك إلى تحدث فعله ، عليك يجب مما متأكداً تكن لم إذا أعاله.

وإيتراكونازولكيتوكونازول ذلك في بما الفطرية ، للعدوى معينة أدوية•

وأتازانافيرونلفينافير وساكوينافير ريتونافير ذلك في بما البشرية ، المناعة نقص لفيروس معينة أدوية•

التليثروميسينذلك في بما العدوى ، لعالج الحيوية المضادات بعض•

لالكتئاب.مضاد - نيفازودون•

التالية:األدوية من أياً تتناول كنت إذا الصيدلي أو طبيبك أخبر

االكتئاببخالف العقلية الصحة لمشاكل أدوية•

الساليسيليكأسيتيل حمض أو اإليبوبروفين مثل لاللتهابات المضادة الستيرويدية غير األدوية•

الوارفارينمثل الدم ، لتسييل أدوية•

أو تاداالفيل ، أو السيلدينافيل ، مثل االنتصاب ، ضعف لعالج المستخدمة األدوية بعض•

الوقوفعند ربما الدم ، ضغط تخفض قد األدوية هذه ألن فاردينافيل ،

فيراباميل مثل ( )الصدريةالذبحة (الصدر وألم الدم ضغط ارتفاع لعالج المستخدمة األدوية بعض•

الوقوفعند ربما الدم ، ضغط تخفض قد األدوية هذه ألن البروستاتا ، تضخم أو  ، )وديلتيازيم

فلوكونازولمثل الفطرية ، للعدوى أخرى معينة أدوية•

وفوسامبرينافيرأمبرينافير مثل البشرية ، المناعة نقص بفيروس الخاصة األخرى األدوية بعض•

والكالريثروميسيناإلريثروميسين مثل العدوى ، لعالج األخرى الحيوية المضادات بعض•

Aprepitant- الغثيان لعالج .يستخدم•
تناول قبل الصيدلي أو طبيبك إلى فتحدث عليك ، ينطبق سبق مما أي كان إذا مما متأكداً تكن لم إذا

الدواء.هذا

والكحولوالشراب الطعام مع بريليجي

من يزيد أن يمكن هذا ألن الدواء هذا تناول قبل ساعة 24 غضون في فروت الجريب عصير تشرب ال•

جسمك.في الدواء هذا مستوى

بدونه.أو الطعام مع الدواء هذا تناول يمكن

عند الكحول تجنب األقل. على الماء من كامل بكوب الدواء هذا تناول يجب

الدواء.هذا تناول

هذا مع تناوله تم إذا البطيئة ، الفعل وردود والنعاس بالدوار الشعور مثل الكحول ، آثار تزداد قد

الدواء.

األخرى.الجانبية اآلثار من أو باإلغماء اإلصابة خطر من يزيد قد الدواء هذا تناول أثناء الكحول شرب

•
•
•
•

•
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والخصوبةالتغذية -والثديالحمل

الدواء.هذا النساء تأخذ أن ينبغي ال

الماكناتواستعمال السياقة

من أياً واجهت إذا الدواء. هذا تناول أثناء الرؤية وضوح وعدم التركيز وصعوبة واإلغماء والدوار بالنعاس تشعر قد

إذا الكحول تأثيرات تزداد قد الخطرة. اآلالت تشغيل أو القيادة تجنب عليك فيجب شابهها ، ما أو التأثيرات هذه

تتناول كنت إذا األخرى الجانبية اآلثار من أو اإلغماء من لإلصابة عرضة أكثر تكون وقد الدواء هذا مع تناوله تم

الكحول.مع الدواء هذا

الالكتوزعلى بريليجي يحتوي

السكريات ، بعض تجاه حساسية لديك أن طبيبك أخبرك إذا . )السكرمن نوع (الالكتوز على الدواء هذا يحتوي

الطبي.المنتج هذا تناول قبل بطبيبك فاتصل

الصوديومعلى بريليجي يحتوي

"الصوديوممن خال "أساسي بشكل يعني وهذا قرص ، لكل  )ملغ23 (صوديوم مليمول 1 من أقل على الدواء هذا يحتوي
.

بريليجيتأخذ كيف 3.

تكن لم إذا الصيدلي أو طبيبك استشر الصيدلي. أو طبيبك أخبرك كما تماماً الدواء هذا تناول على دائماً احرص

متأكداً.

•
•
•
•

تناول مجم. 60 إلى الجرعة بزيادة طبيبك يقوم قد مجم. 30 هي بها الموصى الجرعة -

الجنسي.النشاط توقع قبل ساعات 3 إلى 1 من فقط الدواء

يوم.كل أو ساعة 24 كل مرة من أكثر الدواء هذا تتناول ال

تقليل في ذلك يساعد قد األقل. على الماء من كامل كوب مع المر ، الطعم لتجنب بالكامل األقراص ابتلع

.)4القسم في  "الدمضغط وانخفاض اإلغماء "انظر (اإلغماء في فرصتك
بدونه.أو الطعام مع الدواء هذا تناول يمكن

عاماً.65 من أكثر أو عاماً 18 عن أعمارهم تقل الذين الرجال قبل من الدواء هذا استخدام ينبغي ال

إذا ما لمعرفة جرعات 6 بعد أو األولى األربعة األسابيع بعد طبيبك مع بك الخاص  Priligyعالج ناقش

كل األمر هذا لمناقشة أخرى مرة طبيبك ترى أن يجب العالج ، استمر إذا العالج. مواصلة عليك يجب كان

األقل.على أشهر ستة

•
•
•

ينبغيمما أكثر بريليجي تأخذ كنت إذا

المرض.أو بالمرض تشعر قد ينبغي. مما أكثر أقراص تناولت إذا الصيدلي أو طبيبك أخبر

بريليجيتناول عن توقفت إذا

عن التوقف بعد بالدوار وتشعر النوم في مشاكل تواجه قد الدواء. هذا تناول عن التوقف قبل طبيبك إلى تحدث

يوم.كل تتناوله لم لو حتى الدواء ، هذا تناول

الممرضة.أو الصيدلي أو طبيبك اسأل الدواء ، هذا استخدام حول أخرى أسئلة أي لديك كان إذا
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المحتملةالجانبية اآلثار 4.

الجميع.لدى حدوثها عدم من الرغم على جانبية ، آثاراً الدواء هذا يسبب أن يمكن األدوية ، جميع مثل

إذا:الفور على طبيبك واستشر بريليجي تناول عن توقف

•
•
•
•

الفور.على طبيبك واستشر الدواء هذا تناول عن فتوقف سبق ، مما أياً الحظت إذا

)نوبات(نوبات لديك
أي تالحظ الوقوف. عند بالدوار الشعور أو باإلغماء تشعر

مزاجكفي تغيرات

نفسك.إيذاء أو انتحار أفكار أي لديك

الدمضغط وانخفاض اإلغماء

فرصة تقليل في للمساعدة الوقوف. عند الدم ضغط ينخفض   أو باإلغماء تشعر يجعلك أن الدواء لهذا يمكن

ذلك:حدوث

األقل.على الماء من كامل واحد كوب مع الدواء هذا خذ•

أن يمكن . )جسمكفي الماء من يكفي ما لديك ليس (الجفاف من تعاني كنت إذا الدواء هذا تأخذ ال•

إذا:هذا يحدث

الماضيةساعات 6 إلى 4 الـ خالل تشربه شيء أي لديك يكن لم -

طويلةفترة منذ تتعرق كنت -

المرض.أو اإلسهال أو الحرارة درجة في ارتفاع لديك حيث مرض لديك -

أو الرأس ، خفة أو بالدوار ، الشعور أو بالغثيان ، الشعور مثل (باإلغماء تشعر قد وكأنك تشعر كنت إذا

فوراً فاستلق الوقوف ، عند الخفيف بالدوار تشعر أو  ، )طبيعيةغير قلب ضربات أو التعرق ، أو االرتباك ،

سيمنعك بتحسن. تشعر حتى ركبتيك بين ورأسك اجلس أو جسدك بقية عن منخفضاً رأسك يكون بحيث

طويلة.لفترة االستلقاء أو الجلوس بعد سريعاً تقف ال باإلغماء. أصبت إذا نفسك وإيذاء السقوط من هذا

أخبر  الدواء.هذا تناول عند باإلغماء شعرت إذا آالت أو أدوات أي تستخدم أو السيارة تقود ال

الدواء.هذا تناول عند عليك أغمي إذا طبيبك

•

•
•
•

:)رجال10 كل من 1 من أكثر لدى تظهر قد (جداً شائعة جانبية أعراض

•
•
•

بالدوارالشعور

الراسصداع

بالمرض.الشعور

:)رجال10 كل من 1 حتى لدى تظهر قد (شائعة جانبية أعراض

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

القلق.الشعور أو الهياج أو القلق أو بالتهيج الشعور

في صعوبة  "وإبردبابيس "وجود أو بالخدر

تثاؤبنعسان ، عليه. الحفاظ أو االنتصاب

ارتفاع  )األنفاحتقان (األنف انسداد

الدمضغط في

اهتزاز التركيز. في صعوبة

ارتعاشأو

االهتمام انخفاض

في طنين بالجنس

الرؤيةتشوش األذنين

الهضمعسر
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جاف.فم•

:)رجل100 كل من 1 حتى لدى تظهر قد (شائعة غير جانبية أعراض

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

في تغير  )أعالهالنصيحة انظر (الوقوف عند بالدوار الشعور أو اإلغماء

باالرتباك الشعور بالبارانويا الشعور أو المفرطة باإلثارة الشعور المزاج ،

بوضوحالتفكير على القدرة عدم أو االرتباك أو

ضربات معدل في زيادة أو القلب ضربات انتظام عدم أو بطء

النشوة إلى الوصول في مشاكل الجنسي ، الدافع فقدان القلب

اإلرهاق أو الخمول أو التخدير أو بالضعف الشعور الجنسية ،

الالمباالةأو العصبية أو باالكتئاب الشعور

مشاكل السكر أو الغثيان أو التوتر أو بالسخونة الشعور

العين حدقة اتساع أو العين في ألم أو الرؤية في

الدمضغط ارتفاع أو انخفاض

البارد العرق أو بالحكة الشعور

بالدوارإحساس

طبيعيغير طعم

األسنان.طحن

:)رجل1000 بين من 1 حتى لدى تظهر قد (نادرة جانبية أعراض

•
•
•

نوم بداية مجهود ؛ بعد بالدوار الشعور

مفاجئة

األمعاء.عمل إلحاح

الجانبيةاألعراض عن التبليغ

غير محتملة جانبية آثار أي ذلك يتضمن الممرضة. أو الصيدلي أو طبيبك إلى فتحدث جانبية ، آثار أي من عانيت إذا

/yellowcardعلىالصفراء البطاقة مخطط عبر مباشرة ًالجانبية اآلثار عن اإلبالغ أيضاً يمكنك النشرة. هذه في مذكورة
www.mhra.gov.uk  عن ابحث أوCard Yellow MHRA  فيPlay Google  أوStore App Apple. اإلبالغ خالل من

الدواء.هذا سالمة حول المعلومات من مزيد توفير في المساعدة يمكنك الجانبية ، اآلثار عن

Priligyتخزين كيفية 5.

•
•
•

عن بعيداً الدواء هذا احفظ خاصة. تخزين شروط أي الطبي المنتج هذا يتطلب ال

األطفال.أيدي ومتناول أنظار

انتهاء تاريخ يشير . EXPبعد الكرتون على المدون الصالحية انتهاء تاريخ بعد الدواء هذا تستخدم ال

الشهر.نفس من األخير اليوم إلى الصالحية

التخلص كيفية عن الصيدلي اسأل المنزلية. النفايات أو الصحي الصرف مياه في األدوية من تتخلص ال

البيئة.حماية في اإلجراءات هذه ستساعد تستخدمها. تعد لم التي األدوية من

•

أخرىومعلومات العبوة محتويات 6.

بريليجييحتويه ما

ملح شكل على دابوكستين ملغ 60 أو ملغ 30 على قرص كل يحتوي دابوكستين. هي الفعالة المادة

هيدروكلوريد.

هي:األخرى المكونات

غروانية سيليكا صوديوم ، كروسكارميلوز التبلور ، دقيق سليلوز مونوهيدرات ، الكتوز القرص: قلب•

المغنيسيوم.ستيرات المائية ،

أكسيد تريسيتين ،  ، )(E171التيتانيوم أكسيد ثاني بروبيل ، هيدروكسي مونوهيدرات ، الكتوز القرص: طالء

.)(E172األصفر الحديد أكسيد  ، )(E172األسود الحديد
•
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العبوةمحتويات هي وما بريليجي يبدو كيف

6.5 حوالي قطرها محدبة ، مستديرة ، فاتح ، رمادي لون ذات بالفيلم مغلفة مجم  30Priligy أقراص•

واحد.جانب على مثلث داخل  "30"بـ ومزخرفة مم

 "60"بـ ومزخرفة مم 8 حوالي قطرها محدبة ، مستديرة ، رمادية ، بالفيلم مغلفة مجم 60 بريليجي أقراص

واحد.جانب على مثلث داخل

تسويق يتم ال قد مغلفة. أقراص 6 و 3 و 2 و 1 على تحتوي لويحات عبوات في متوفرة األقراص

العبوات.أحجام جميع

•

المصنعةوالشركة التسويق ترخيص صاحب

التسويقترخيص صاحب
Menarini  منزلSRL Internazionale 

Farmaceutica A. Menarini
باركميركوري

لينويكومب

جرينووبورن

باكينجهامشير

HH 0HP10

الصانع
Germany، Dresden  01097 7-13،Strasse Leipziger، GmbH Heyden Von  -Menarini

األسماء تحت األوروبية االقتصادية المنطقة في األعضاء الدول في به مصرح الطبي المنتج هذا
التالية:

المجر ، اليونان ، ألمانيا ، فرنسا ، فنلندا ، إستونيا ، التشيك ، جمهورية قبرص ، كرواتيا ، بلغاريا ، بلجيكا ، النمسا ،

جمهورية رومانيا ، البرتغال ، بولندا ، النرويج ، هولندا ، مالطا ، لوكسمبورغ ، ليتوانيا ، التفيا ، إيطاليا ، أيرلندا ،

بريليجي: )الشماليةأيرلندا (المتحدة المملكة السويد ، إسبانيا ، سلوفينيا ، سلوفاكيا ،

.2021/06في مرة آلخر النشرة هذه تعديل تم
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