
ฟิล์ม Priligy 30 มก.−ยาเม็ดเคลือบ
ฟิล์ม Priligy 60 มก−เม็ดเคลือบ 
Dapoxetine

อ่านเอกสารนี้อย่างละเอียดก่อนที่คุณจะเริ่มใชย้านี้ เนื่องจากมีข้อมูลสําคัญสําหรับคุณ

•
•
•

เก็บใบนีไ้ว้ คุณอาจต้องอ่านอีกครั้ง
หากคุณมีคําถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาล
ยานีไ้ดร้ับการกําหนดให้คุณเท่านั้น อย่าส่งต่อให้คนอื่น อาจเป็นอันตรายต่อพวกเขาแม้ว่าอาการของพวก
เขาจะเหมือนกับของคุณก็ตาม
หากคุณได้รับผลข้างเคียง ให้ปรึกษาแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาล ซึ่งรวมถึงผลข้างเคียงทีอ่าจเกิดขึ้นซึ่ง
ไม่ได้ระบไุว้ในเอกสารฉบับนี้ ดูหัวข้อที่ 4

•

มีอะไรอยู่ในแผ่นพับนี:้

1. Priligy คืออะไรและใช้ทําอะไร
2. สิ่งทีคุ่ณต้องรู้ก่อนใช้ Priligy
3. วิธีรับประทาน Priligy
4. ผลข้างเคียงทีอ่าจเกิดขึ้น
5. วิธีเก็บ Priligy
6. เนื้อหาของชุดและข้อมูลอื่น ๆ

1. Priligy คืออะไรและใช้ทําอะไร

Priligy มีสารออกฤทธิท์ี่เรียกว่า 'dapoxetine' ยานี้เป็นของกลุ่มยาทีเ่รียกว่า 'selective serotonin 
reuptake inhibitors' (SSRIs) Priligy อาจเรียกได้ว่าเป็นยา 'urological'

Priligy เพิ่มเวลาทีใ่ช้ในการพุ่งออกมาและสามารถปรับปรุงการควบคุมการพุ่งออกมาได้ ซึ่งอาจช่วยลดความ
หงุดหงิดหรือกังวลเกี่ยวกับการพุ่งออกมาอย่างรวดเร็ว

Priligy ใชร้ักษาอาการหลั่งเร็วในผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่อายุ 18 ถึง 64 ปี

การหลั่งเร็วคือการที่ผู้ชายหลั่งออกมาด้วยการกระตุน้ทางเพศเพียงเล็กน้อยและก่อนทีผู่้ชายจะต้องการ นี้
อาจทําให้เกิดปัญหากับผู้ชายและอาจทําให้เกิดปัญหาในความสัมพันธ์ทางเพศ

2. สิ่งทีคุ่ณต้องรู้ก่อนใช้ Priligy

อย่าใช้ Priligy ถ้า

• คุณแพ้ Dapoxetine หรือส่วนผสมอื่นใดของยานี้ (ระบไุว้ในหัวข้อ 6)

คุณมีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ เช่น หัวใจล้มเหลว หรือมีปัญหาเรื่องจังหวะการเต้นของหัวใจ 
คุณมีประวัตเิป็นลม
คุณเคยมภีาวะคลุ้มคลั่ง (อาการต่างๆ ได้แก่ รู้สึกตื่นเต้นมากเกินไป หงุดหงิด หรือคิดไม่ชัดเจน) หรือภาวะ
ซึมเศร้ารุนแรง
คุณมีปัญหาตับในระดับปานกลางหรือรุนแรง คุณ
กําลัง:
oยารักษาโรคซึมเศร้าทีเ่รียกว่า 'monoamine oxidase inhibitors' (MAOIs)

•
•
•

•
•
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o
o
o
o
o
o
o
o

อย่าใช้ Priligy ในเวลาเดียวกันกับยาใด ๆ ที่ระบุไว้ข้างต้น หากคุณเคยใชย้าเหล่านี้ คุณจะต้องรอ 14 วันหลังจาก
หยุดใช้ก่อนทีคุ่ณจะเริ่มใช้ Priligy ได้ เมื่อคุณหยุดใช้ Priligy แล้ว คุณจะต้องรอ 7 วันก่อนใช้ยาตามรายการข้าง
ต้น หากคุณไมแ่น่ใจว่าต้องทําอย่างไร ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใชย้านี้

o
o
o
o

ดูหัวข้อ “ยาอื่นๆ และ Priligy”

Thioridazine ใช้สําหรับโรคจิตเภท ยาอื่น ๆ สําหรับ
ภาวะซึมเศร้า Lithium − ยาสําหรับโรคสองขั้ว 
Linezolid − ยาปฏิชีวนะทีใ่ช้รักษาอาการติดเชื้อ 
Tryptophan − ยาที่จะช่วยให้คุณนอนหลับ

สาโทเซนต์จอห์น - ยาสมุนไพร 
Tramadol - ใช้รักษาอาการปวดอย่าง
รุนแรง ยาที่ใชร้ักษาอาการไมเกรน

ยาบางชนิดสําหรับการติดเชื้อรา ได้แก่ ketoconazole และ itraconazole ยาบางชนิด
สําหรับเอชไอวี ได้แก่ ritonavir, saquinavir, nelfinavir และ atazanavir ยาปฏิชีวนะบาง
ชนิดสําหรับรักษาการติดเชื้อ ได้แก่ telithromycin
Nefazodone เป็นยาแก้ซึมเศร้า

อย่าใช้ยานีถ้้าข้อใดข้อหนึ่งข้างต้นมีผลกับคุณ หากคุณไม่แน่ใจ ใหป้รึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้

เด็กและวัยรุ่น

ยานี้ไม่ควรใชใ้นเด็กหรือวัยรุ่นที่มีอายุตํ่ากว่า 18 ปี

คําเตือนและข้อควรระวัง

พูดคุยกับแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาลก่อนรับประทานยา Priligy หาก:
• คุณไม่ได้รับการวินิจฉัยว่ามกีารหลั่งเร็ว
• คุณยังมีปัญหาทางเพศอีก เช่น การหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
• คุณมีประวัติเวียนศีรษะจากความดันโลหิตตํ่า
• คุณใช้ยาเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจเช่นยา Ecstasy, LSD, ยาเสพติดหรือเบนโซไดอะซีพีน
• คุณดื่มแอลกอฮอล์ (ดูหัวข้อ “อิ่มเอมกับอาหาร เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์”)
• คุณเคยมีปัญหาสุขภาพจิต เช่น ซึมเศร้า คลุ้มคลั่ง (อาการต่างๆ ได้แก่ รู้สึกตื่นเต้นมากเกินไป หงุดหงิด 

หรือคิดไมช่ัดเจน) โรคอารมณ์สองขั้ว (อาการรวมถึงอารมณ์แปรปรวนอย่างรุนแรงระหว่างความบ้าคลั่ง
กับภาวะซึมเศร้า) หรือโรคจิตเภท (โรคทางจิตเวช) )

คุณเป็นโรคลมบ้าหมู
คุณมีประวัติเลือดออกหรือมีปัญหาการแข็งตัวของเลือด คุณมี
ปัญหาเกี่ยวกับไต
คุณมีหรือมีความเสี่ยงทีจ่ะเกิดความดันสูงในดวงตา (ต้อหิน)

•
•
•
•
หากข้อใดข้อหนึ่งข้างต้นตรงกับคุณ (หรือคุณไม่แน่ใจ) ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใชย้านี้

ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้ยานี้ แพทย์ของคุณควรทําการทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่าความดันโลหิตของคุณจะไม่ลดลงมาก
เกินไปเมื่อคุณยืนขึ้นจากการนอนราบ

ยาอื่นๆ และ Priligy

แจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ หากคุณกําลังรับประทาน เพิ่งกําลังรับประทาน หรืออาจกําลังใชย้าอื่นอยู่ ซึ่งรวม
ถึงยาที่คุณได้รับโดยไม่มีใบสั่งยา เช่น ยาสมุนไพร เนื่องจากยา Priligy อาจส่งผลต่อการทํางานของยาบางชนิด 
นอกจากนี้ ยาบางชนิดอาจส่งผลต่อวิธกีารทํางานของ Priligy ดังนั้นการใชย้าอื่นอาจส่งผลต่อปริมาณสูงสุดของ
ยา Priligy ทีคุ่ณอนุญาตให้ใช้
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อย่าใช้ Priligy ในเวลาเดียวกันกับยาใด ๆ ต่อไปนี้:

• ยารักษาโรคซึมเศร้าทีเ่รียกว่า 'monoamine oxidase inhibitors' (MAOIs)
• Thioridazine ใช้สําหรับโรคจิตเภท
• ยาอื่นๆ สําหรับโรคซึมเศร้า
• ลิเธยีม – ยารักษาโรคไบโพลาร์
• Linezolid – ยาปฏิชีวนะทีใ่ช้รักษาโรคติดเชื้อ
• ทริปโตเฟน – ยาที่ช่วยให้นอนหลับ
• สาโทเซนต์จอห์น – ยาสมุนไพร
• Tramadol – ใช้รักษาอาการปวดอย่างรุนแรง
• ยาทีใ่ช้รักษาอาการไมเกรน
อย่าใช้ Priligy ในเวลาเดียวกันกับยาใด ๆ ทีร่ะบไุว้ข้างต้น หากคุณเคยใช้ยาเหล่านี้ คุณจะต้องรอ 14 วัน
หลังจากหยุดใชก้่อนทีคุ่ณจะเริ่มใช้ Priligy ได้ เมื่อคุณหยุดใช้ Priligy แล้ว คุณจะต้องรอ 7 วันก่อนใช้ยา
ตามรายการข้างต้น หากคุณไมแ่น่ใจว่าต้องทําอย่างไร ใหป้รึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้

• ยาบางชนิดสําหรับการติดเชื้อรา ได้แก่ ketoconazole และ itraconazole
• ยาบางชนิดสําหรับเอชไอวี รวมทั้ง ritonavir, saquinavir, nelfinavir และ atazanavir
• ยาปฏิชีวนะบางชนิดสําหรับรักษาการติดเชื้อ ได้แก่ telithromycin
• Nefazodone – ยากล่อมประสาท

แจ้งแพทยห์รือเภสัชกรของคุณหากคุณกําลังใช้ยาต่อไปนี้:

• ยาสําหรับปัญหาสุขภาพจิตนอกเหนือจากภาวะซึมเศร้า
• ยาต้านการอักเสบทีไ่ม่ใช่สเตียรอยด์ เช่น ไอบูโพรเฟนหรือกรดอะซิติลซาลไิซคลิก
• ยาทีท่ําให้เลือดบางลง เช่น วาร์ฟาริน
• ยาบางชนิดทีใ่ช้รักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ เช่น ซิลเดนาฟิล ทาดาลาฟิล หรือวาร์เดน

าฟิล เนื่องจากยาเหล่านี้อาจลดความดันโลหิตของคุณ อาจเมื่อยืน
• ยาบางชนิดทีใ่ช้รักษาความดันโลหิตสูงและอาการเจ็บหน้าอก (angina) (เช่น verapamil และ 

diltiazem) หรือต่อมลูกหมากโต เนื่องจากยาเหล่านี้อาจลดความดันโลหิตของคุณได้เช่นกัน อาจ
เมื่อยืน

• ยาอื่นๆ บางชนิดสําหรับการติดเชื้อรา เช่น fluconazole
• ยาอื่นๆ บางชนิดสําหรับเอชไอวี เช่น แอมพรนีาเวียรแ์ละโฟซัมพรนีาเวียร์
• ยาปฏิชีวนะบางชนิดสําหรับรักษาการติดเชื้อ เช่น erythromycin และ clarithromycin
• Aprepitant – ใช้รักษาอาการคลื่นไส้
หากคุณไมแ่น่ใจว่าข้อใดข้อหนึ่งข้างต้นมีผลกับคุณหรือไม่ ใหป้รึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้

อิ่มเอมกับอาหาร เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์

• ห้ามดื่มนํ้าเกรพฟรุตภายใน 24 ชั่วโมงก่อนรับประทานยานี้ เนื่องจากอาจทําให้ระดับของยานีใ้นร่างกาย
ของคุณเพิ่มขึ้น
ยานี้สามารถรับประทานไดท้ั้งที่มหีรือไม่มีอาหาร
คุณควรทานยานีก้ับนํ้าเต็มแก้วอย่างน้อยหนึ่งแก้ว หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์
เมื่อทานยานี้
ผลของแอลกอฮอล์ เช่น เวียนศีรษะ ง่วงนอน และปฏิกิริยาช้า อาจเพิ่มขึ้นหากรับประทานร่วมกับ
ยานี้
การดื่มแอลกอฮอล์ขณะใช้ยานีอ้าจเพิ่มความเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บจากการเป็นลมหรือจากผลข้างเคียง
อื่นๆ

•
•
•
•

•
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ตั้งครรภ์ เต้านม−การใหอ้าหารและการเจริญพันธุ์

ผู้หญิงไม่ควรรับประทานยานี้

การขับรถและการใชเ้ครื่องจักร

คุณอาจรู้สึกง่วง วิงเวียน เป็นลม มปีัญหาในการมีสมาธิและมองเห็นภาพซ้อนขณะใชย้านี้ หากคุณประสบกับ
ผลกระทบเหล่านีห้รือคล้ายกัน คุณควรหลีกเลี่ยงการขับหรือใชเ้ครื่องจักรที่เป็นอันตราย ผลของแอลกอฮอล์
อาจเพิ่มขึ้นหากรับประทานร่วมกับยานี้ และคุณอาจเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากการเป็นลมหรือจากผลข้างเคียง
อื่นๆ หากคุณใช้ยานีร้่วมกับแอลกอฮอล์

Priligy มีแลคโตส

ยานี้มีแลคโตส (นํ้าตาลชนิดหนึ่ง) หากคุณได้รับแจ้งจากแพทย์ว่าคุณแพน้ํ้าตาลบางชนิด ให้ติดต่อแพทย์ก่อนใช้
ยานี้

พริลิจีมีโซเดียม
ยานี้มีโซเดียมน้อยกว่า 1 มิลลิโมล (23 มก.) ต่อเม็ด กล่าวคือ 'ปราศจากโซเดียม'

3. วิธีรับประทาน Priligy

ใช้ยานี้ตามที่แพทย์หรือเภสัชกรบอกเสมอ ตรวจสอบกับแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณไม่แน่ใจ

•
•
•
•

ปริมาณทีแ่นะนําคือ 30 มก. แพทย์ของคุณอาจเพิ่มขนาดยาเป็น 60 มก. กินยาก่อนมี
เพศสัมพันธ์ 1 ถึง 3 ชั่วโมงเท่านั้น
อย่ากินยานีม้ากกว่าหนึ่งครั้งทุก 24 ชั่วโมงหรือทุกวัน
กลืนเม็ดทั้งเม็ดเพื่อหลีกเลี่ยงรสขมด้วยนํ้าอย่างน้อยหนึ่งแก้ว ซึ่งอาจช่วยลดโอกาสการเป็นลม (ดู 'เป็น
ลมและความดันโลหิตตํ่า' ในหัวข้อที่ 4)
ยานีส้ามารถรับประทานได้ทั้งทีม่หีรือไม่มีอาหาร
ไม่ควรใชย้านี้กับผู้ชายอายุตํ่ากว่า 18 ปหีรืออายุมากกว่า 65 ปี
ปรึกษาการรักษา Priligy กับแพทย์ของคุณหลังจาก 4 สัปดาหแ์รกหรือหลัง 6 โด๊ส เพื่อดูว่าคุณควร
ทําการรักษาต่อไปหรือไม่ หากการรักษายังคงดําเนินต่อไป คุณควรไปพบแพทย์อีกครั้งเพื่อหารือเรื่องนี้
อย่างน้อยทุก ๆ หกเดือน

•
•
•

หากคุณใช้ Priligy มากกว่าที่ควร

บอกแพทยห์รือเภสัชกรของคุณหากคุณทานยาเม็ดมากกว่าทีค่วร คุณอาจรู้สึกไม่สบายหรือป่วย

หากคุณหยุดรับประทานยา Priligy

พูดคุยกับแพทย์ของคุณก่อนทีคุ่ณจะหยุดใช้ยานี้ คุณอาจมีปัญหาในการนอนหลับและรู้สึกเวียนหัวหลังจากหยุด
ใช้ยานี้ แม้ว่าคุณจะไมไ่ด้ทานยาทุกวันก็ตาม

หากคุณมีคําถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ยานี้ โปรดติดต่อแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาลของคุณ
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4. ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น

เช่นเดียวกับยาทั้งหมด ยานีส้ามารถทําให้เกิดผลข้างเคียงได้ แม้ว่าจะไม่ใชทุ่กคนที่ได้รับก็ตาม

หยุดใช้ยา Priligy และไปพบแพทยท์ันทีหาก:

•
•
•
•
หากคุณสังเกตเห็นข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น ให้หยุดใชย้านี้และไปพบแพทย์ทันที

คุณมีความพอดี (ชัก)
คุณเป็นลมหรือรู้สึกเบาเมื่อยืนขึ้น คุณสังเกตเห็นการ
เปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ของคุณ
คุณมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือทําร้ายตัวเอง

เป็นลมและความดันโลหิตตํ่า

ยานี้สามารถทําใหคุ้ณเป็นลมหรือทําให้ความดันโลหิตลดลงเมื่อคุณยืนขึ้น เพื่อช่วยลดโอกาสทีส่ิ่งนีจ้ะเกิดขึ้น:

• ทานยานีก้ับนํ้าเต็มแก้วอย่างน้อยหนึ่งแก้ว
• อย่าใชย้านี้หากคุณขาดนํ้า (ร่างกายมีนํ้าไม่เพียงพอ) สิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้หาก:

- คุณไม่มอีะไรจะดื่มเลยในช่วง 4 ถึง 6 ชั่วโมงทีผ่่านมา
- คุณเหงื่อออกมานานแล้ว
- คุณมีอาการป่วยไขสู้ง ท้องเสีย หรือป่วย
หากคุณรู้สึกเหมือนจะเป็นลม (เช่น ป่วย วิงเวียน วิงเวียนศีรษะ สับสน เหงื่อออก หรือหัวใจเต้นผิดปกติ) 
หรือรู้สึกเบาเมื่อยืนขึ้น ให้นอนลงทันทโีดยให้ศีรษะอยูต่ํ่ากว่าส่วนอื่นๆ ร่างกายหรือนั่งลงโดยให้ศีรษะอยู่
ระหว่างเข่าจนกว่าคุณจะรู้สึกดีขึ้น วิธีนีจ้ะช่วยป้องกันไม่ให้คุณล้มและทําร้ายตัวเองหากคุณเป็นลม อย่ายืน
ขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากนั่งหรือนอนเป็นเวลานาน

ห้ามขับรถหรือใช้เครื่องมือหรือเครื่องจักรใดๆ หากรู้สึกเป็นลมเมื่อรับประทานยานี ้บอกแพทย์
หากคุณเป็นลมเมื่อทานยานี้

•

•
•
•

ผลข้างเคียงที่พบบ่อยมาก (อาจส่งผลกระทบมากกว่า 1 ใน 10 คน):

•
•
•

เวียนหัว
ปวดศีรษะ
รู้สึกป่วย.

ผลข้างเคียงที่พบบ่อย (อาจส่งผลกระทบมากถึง 1 ใน 10 คน):

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

รู้สึกหงุดหงิด วิตกกังวล กระสับกระส่าย หรือกระ
สับกระส่าย รู้สึกชาหรือมี 'เข็มหมุด' ยากต่อการ
แข็งตัวของอวัยวะเพศ เหงื่อออกมากกว่าปกตหิรือ
หน้าแดง ท้องร่วง ท้องผูกหรือมลีม ปวดท้อง ท้อง
อืดหรือป่วย ปัญหาในการนอนหลับหรือฝันแปลกๆ 
รู้สึกเหนื่อยหรือ ง่วงนอน หาว

คัดจมูก (คัดจมูก) ความดันโลหิต
เพิ่มขึ้น
มีสมาธิลําบาก ตัวสั่นหรือ
ตัวสั่น
ความสนใจในเรื่องเพศ
ลดลง หูอื้อ มองเห็นไม่
ชัด
อาหารไม่ย่อย
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• ปากแห้ง.

ผลข้างเคียงที่ไมธ่รรมดา (อาจส่งผลกระทบมากถึง 1 ใน 100 คน):

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

เป็นลมหรือเวียนหัวเมื่อยืน (ดูคําแนะนําด้านบน) อารมณเ์ปลี่ยนแปลง 
รู้สึกตื่นเต้นมากเกินไป หรือรู้สึกหวาดระแวง รู้สึกสับสน มึนงง หรือคิด
ไม่ชัดเจน
หัวใจเต้นช้าหรือผิดปกติหรืออัตราการเต้นของหัวใจเพิ่ม
ขึ้น สูญเสียแรงขับทางเพศ ปัญหาในการถึงจุดสุดยอด 
รู้สึกอ่อนแอ ใจเย็น เซื่องซึมหรือเหนื่อยล้า รู้สึกหดหู่ 
ประหม่าหรือไม่เฉยเมย
รู้สึกร้อน กระสับกระส่าย ผิดปกตหิรือเมา ปัญหา
เกี่ยวกับการมองเห็น ปวดตา หรือรูม่านตาขยาย 
ความดันโลหิตตํ่าหรือสูง
รู้สึกคันหรือเหงื่อเย็น

รสชาตผิิดปกติ
กัดฟัน.

ผลข้างเคียงที่หายาก (อาจส่งผลกระทบมากถึง 1 ใน 1,000 ผู้ชาย):

•
•
•

รู้สึกวิงเวียนหลังจากออกแรง
กะทันหันของการนอนหลับ
ความเร่งด่วนของการกระทําของลําไส้

การรายงานผลข้างเคียง
หากคุณไดร้ับผลข้างเคียง ให้ปรึกษาแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาล ซึ่งรวมถึงผลข้างเคียงทีอ่าจเกิดขึ้นซึ่งไม่ได้ระบุ
ไว้ในเอกสารฉบับนี้ คุณสามารถรายงานผลข้างเคียงได้โดยตรงผ่านโครงการใบเหลืองทีw่ww.mhra.gov.uk/
yellowcard หรือค้นหา MHRA Yellow Card ใน Google Play หรือ Apple App Store.โดยการรายงานผล
ข้างเคียง คุณสามารถช่วยให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของยานีไ้ด้

5. วิธีเก็บ Priligy

•
•
•

ยานีไ้ม่ต้องการเงื่อนไขการเก็บรักษาพิเศษใด ๆ เก็บยานีใ้หพ้้นสายตาและมือเด็ก

ห้ามใช้ยานีห้ลังจากวันหมดอายุซึ่งระบุไว้ในกล่องหลัง EXP วันหมดอายุหมายถึงวันสุดท้ายของเดือน
นั้น
อย่าทิ้งยาผ่านทางนํ้าเสียหรือของเสียในครัวเรือน ถามเภสัชกรของคุณถึงวิธทีิ้งยาที่คุณไม่ได้ใช้อีกต่อ
ไป มาตรการเหล่านีจ้ะช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม

•

6. เนื้อหาของชุดและข้อมูลอื่น ๆ

สิ่งที่ Priligy ประกอบด้วย

สารออกฤทธิ์คือดาพอ็กซีทีน แต่ละเม็ดประกอบด้วยดาพอ็กซตีิน 30 มก. หรือ 60 มก. เป็นเกลือไฮ
โดรคลอไรด์

ส่วนผสมอื่นๆ ได้แก่
• แกนแท็บเล็ต: แลคโตสโมโนไฮเดรต, เซลลูโลส microcrystalline, โซเดียม croscarmellose, ซิลิกา

ปราศจากคอลลอยด,์ สเตียเรตแมกนีเซียม
การเคลือบแท็บเล็ต: แลคโตสโมโนไฮเดรต, ไฮโปรเมลโลส, ไททาเนียมไดออกไซด์ (E171), ไตรอะซติิน, เหล็กออก
ไซด์แบล็ก (E172), เหล็กออกไซด์สเีหลือง (E172)

•
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Priligy หน้าตาเป็นอย่างไรและเนื้อหาของแพ็คเกจ

• ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม Priligy 30 มก. มสีีเทาอ่อน กลม นูน มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 6.5 มม. 
และแกะลาย "30" ด้านในรูปสามเหลี่ยมด้านหนึ่ง
ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม Priligy 60 มก. มสีีเทา กลม นูน มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 8 มม. และแกะลาย "60" 
ด้านในรูปสามเหลี่ยมด้านหนึ่ง

ยาเม็ดนีม้ีให้ในแพ็คพุพองที่ประกอบด้วยยาเม็ดเคลือบฟิล์ม 1, 2, 3 และ 6 เม็ด ขนาดของบรรจุ
ภัณฑอ์าจไม่สามารถวางตลาดได้ทั้งหมด

•

ผู้ถือใบอนุญาตการตลาดและผู้ผลิต

ผู้ถืออนุญาตการตลาด
A. Menarini Farmaceutica Internazionale SRL 
Menarini House
เมอร์คิวรีพาร์ค
Wycombe Lane
วูเบิร์น กรนี
Buckinghamshire
HP10 0HH

ผู้ผลิต
Menarini - Von Heyden GmbH, Leipziger Strasse 7-13, 01097 เดรสเดน, เยอรมนี

ยานี้ได้รับอนุญาตในประเทศสมาชิกของ EEA ภายใตช้ื่อต่อไปนี้:

ออสเตรีย, เบลเยียม, บัลแกเรีย, โครเอเชีย, ไซปรัส, สาธารณรัฐเช็ก, เอสโตเนีย, ฟินแลนด,์ ฝรั่งเศส, เยอรมนี, 
กรีซ, ฮังการี, ไอร์แลนด์, อิตาล,ี ลัตเวีย, ลิทัวเนีย, ลักเซมเบิร์ก, มอลตา, เนเธอร์แลนด์, นอร์เวย์, โปแลนด,์ 
โปรตุเกส, โรมาเนีย, สาธารณรัฐสโลวัก, สโลวีเนีย สเปน สวีเดน สหราชอาณาจักร (ไอร์แลนด์เหนือ): Priligy

แผ่นพับนี้ไดร้ับการแก้ไขล่าสุดเมื่อ 06/2021.
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