
Priligy 30 mg film-kaplı tabletler 
Priligy 60 mg film-kaplı tabletler 
Dapoksetin

Sizin için önemli bilgiler içerdiğinden, bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatının 
tamamını dikkatlice okuyunuz.

•
•
•

Bu broşürü saklayın. Tekrar okumanız gerekebilir.
Başka sorularınız varsa doktorunuza, eczacınıza veya hemşirenize sorunuz.
Bu ilaç sadece sizin için reçete edilmiştir. Başkalarına iletmeyin. Belirtileri sizinkiyle 
aynı olsa bile onlara zarar verebilir.
Herhangi bir yan etki yaşarsanız, doktorunuz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Bu, bu broşürde 
listelenmeyen olası yan etkileri içerir. 4. bölüme bakın.

•

Bu broşürde neler var?:

1. PRILIGY nedir ve ne için kullanılır?
2. Priligy'yi kullanmadan önce bilmeniz gerekenler
3. PRILIGY nasıl alınır
4. Olası yan etkiler
5. Priligy nasıl saklanır
6. Paketin içeriği ve diğer bilgiler

1. PRILIGY nedir ve ne için kullanılır?

Priligy, 'dapoxetine' adı verilen aktif bir madde içerir. Bu, 'seçici serotonin geri alım 
inhibitörleri' (SSRI'lar) adı verilen bir ilaç grubuna aittir. Priligy ayrıca 'ürolojik' bir ilaç olarak da 
bilinebilir.

Priligy, boşalma için gereken süreyi uzatır ve boşalma üzerindeki kontrolü iyileştirebilir. Bu, hızlı boşalma 
konusunda hayal kırıklığını veya endişeyi azaltabilir.

Priligy, 18 ila 64 yaş arasındaki yetişkin erkeklerde erken boşalmayı tedavi etmek için kullanılır.

Erken boşalma, bir erkeğin çok az cinsel uyarıyla ve erkek istemeden önce boşalmasıdır. Bu 
durum erkek için problemlere yol açabilir ve cinsel ilişkilerde problemlere neden olabilir.

2. Priligy'yi kullanmadan önce bilmeniz gerekenler

Priligy'yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• dapoksetin veya bu ilacın içerdiği diğer maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa (bölüm 6'da listelenmiştir)

Kalp yetmezliği veya kalp ritmi ile ilgili problemler gibi kalp problemleriniz varsa 
Bayılma geçmişiniz varsa
hiç mani (belirtiler arasında aşırı heyecanlanma, asabiyet veya net düşünememe) veya 
şiddetli depresyon yaşadınız
orta veya şiddetli karaciğer problemleriniz 
varsa. alıyorsun:
Ö'Monoamin oksidaz inhibitörleri' (MAOI'ler) olarak adlandırılan depresyon ilaçları

•
•
•

•
•
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Priligy'yi yukarıda listelenen ilaçlardan herhangi biriyle aynı anda almayınız. Bu ilaçlardan herhangi birini 
aldıysanız, PRILIGY'yi kullanmaya başlamak için ilacı bıraktıktan sonra 14 gün beklemeniz gerekecektir. PRILIGY 
kullanmayı bıraktıktan sonra, yukarıda sıralanan ilaçlardan herhangi birini almadan önce 7 gün beklemeniz 
gerekecektir. Ne yapacağınızdan emin değilseniz, bu ilacı almadan önce doktorunuz veya eczacınız ile 
konuşunuz.

Ö
Ö
Ö
Ö

Ayrıca "bölümüne bakın"Diğer ilaçlar ve Priligy”.

Şizofreni için kullanılan tioridazin Depresyon için 
diğer ilaçlar Lityum - bipolar bozukluk için bir ilaç 
Linezolid - enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılan 
bir antibiyotik Triptofan - uyumanıza yardımcı olan bir 
ilaç
St John's wort - bitkisel bir ilaç Tramadol - 
ciddi ağrıları tedavi etmek için kullanılır 
Migren tedavisinde kullanılan ilaçlar.

Ketokonazol ve itrakonazol dahil mantar enfeksiyonu için belirli ilaçlar Ritonavir, 
sakinavir, nelfinavir ve atazanavir dahil HIV için belirli ilaçlar Enfeksiyon tedavisi 
için telitromisin dahil belirli antibiyotikler
Nefazodon - bir antidepresan

Yukarıdakilerden herhangi biri sizin için geçerliyse bu ilacı almayınız. Emin değilseniz, bu ilacı almadan önce 
doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Çocuklar ve ergenler

Bu ilaç çocuklarda veya 18 yaşın altındaki ergenlerde kullanılmamalıdır.

Uyarılar ve önlemler

Aşağıdaki durumlarda PRILIGY'yi almadan önce doktorunuz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz:

• Erken boşalma teşhisi konmadı
• Ayrıca erektil disfonksiyon gibi başka bir cinsel probleminiz var.
• Düşük tansiyondan kaynaklanan baş dönmesi geçmişiniz var
• Ecstasy, LSD, narkotikler veya benzodiazepinler gibi eğlence amaçlı uyuşturucular kullanıyorsunuz

• Alkol kullanıyorsunuz (bkz.Priligy'nin yiyecek, içecek ve alkol ile kullanımı”)
• Daha önce depresyon, mani (belirtiler arasında aşırı heyecanlı hissetme, sinirli olma veya net 

düşünememe), bipolar bozukluk (semptomlar mani ve depresyon arasında ciddi ruh hali 
değişimleri içerir) veya şizofreni (bir psikiyatrik hastalık) gibi bir akıl sağlığı sorununuz oldu mu? )

epilepsiniz var
Kanama veya pıhtılaşma sorunları geçmişiniz varsa 
Böbrek sorunlarınız varsa
Gözünüzde yüksek basınç (glokom) var veya olma riskiniz var.

•
•
•
•
Yukarıdakilerden herhangi biri sizin için geçerliyse (veya emin değilseniz), bu ilacı almadan önce doktorunuzla veya eczacınızla 
konuşun.

Bu ilacı almaya başlamadan önce doktorunuz, yatarken ayağa kalktığınızda kan basıncınızın çok 
fazla düşmediğinden emin olmak için bir test yapmalıdır.

Diğer ilaçlar ve Priligy

Başka ilaçlar alıyorsanız, yakın zamanda aldıysanız veya alma ihtimaliniz varsa doktorunuza veya 
eczacınıza söyleyiniz. Buna bitkisel ilaçlar gibi reçetesiz aldığınız ilaçlar da dahildir. Bunun nedeni, 
PRILIGY'nin diğer bazı ilaçların çalışma şeklini etkileyebilmesidir. Ayrıca bazı başka ilaçlar da Priligy'nin 
çalışma şeklini etkileyebilir. Bu nedenle, başka ilaçların kullanılması, almanıza izin verilen maksimum 
Priligy dozunu etkileyebilir.

2



Priligy'yi aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle aynı anda almayınız:

• 'Monoamin oksidaz inhibitörleri' (MAOI'ler) olarak adlandırılan depresyon ilaçları
• Şizofreni için kullanılan tiyoridazin
• Depresyon için diğer ilaçlar
• Lityum - bipolar bozukluk için bir ilaç
• Linezolid - enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılan bir antibiyotik

• Triptofan - uyumanıza yardımcı olacak bir ilaç
• St John's wort - bitkisel bir ilaç
• Tramadol - ciddi ağrıları tedavi etmek için kullanılır

• Migren tedavisinde kullanılan ilaçlar.
Priligy'yi yukarıda listelenen ilaçlardan herhangi biriyle aynı anda almayınız. Bu ilaçlardan herhangi birini 
aldıysanız, PRILIGY'yi kullanmaya başlamak için ilacı bıraktıktan sonra 14 gün beklemeniz gerekecektir. 
PRILIGY kullanmayı bıraktıktan sonra, yukarıda sıralanan ilaçlardan herhangi birini almadan önce 7 gün 
beklemeniz gerekecektir. Ne yapacağınızdan emin değilseniz, bu ilacı almadan önce doktorunuz veya 
eczacınız ile konuşunuz.
• Ketokonazol ve itrakonazol dahil olmak üzere mantar enfeksiyonu için belirli ilaçlar
• Ritonavir, sakinavir, nelfinavir ve atazanavir dahil olmak üzere HIV için belirli ilaçlar
• Telitromisin dahil enfeksiyon tedavisi için bazı antibiyotikler
• Nefazodon - bir antidepresan.

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz:

• Depresyon dışındaki ruh sağlığı sorunları için ilaçlar
• İbuprofen veya asetilsalisilik asit gibi steroid olmayan iltihap önleyici ilaçlar
• Varfarin gibi kanınızı incelten ilaçlar
• Sildenafil, tadalafil veya vardenafil gibi erektil disfonksiyonu tedavi etmek için kullanılan 

bazı ilaçlar, bu ilaçlar muhtemelen ayakta dururken kan basıncınızı düşürebilir.
• Yüksek tansiyon ve göğüs ağrısını (anjina) (verapamil ve diltiazem gibi) veya prostat 

büyümesini tedavi etmek için kullanılan bazı ilaçlar, çünkü bu ilaçlar muhtemelen ayakta 
dururken kan basıncınızı da düşürebilir.

• Flukonazol gibi mantar enfeksiyonu için bazı diğer ilaçlar
• Amprenavir ve fosamprenavir gibi bazı diğer HIV ilaçları
• Eritromisin ve klaritromisin gibi enfeksiyon tedavisi için bazı diğer antibiyotikler
• Aprepitant - mide bulantısını tedavi etmek için kullanılır.

Yukarıdakilerden herhangi birinin sizin için geçerli olup olmadığından emin değilseniz, bu ilacı almadan önce doktorunuz veya 

eczacınız ile konuşunuz.

Priligy'nin yiyecek, içecek ve alkol ile kullanımı

• Bu ilacı almadan önce 24 saat içinde greyfurt suyu içmeyin, çünkü bu ilacın 
vücudunuzdaki seviyesini artırabilir.
Bu ilaç yemekle birlikte veya yemeksiz alınabilir.
Bu ilacı en az bir dolu bardak su ile almalısınız. Bu ilacı 
alırken alkolden kaçının.
Bu ilaçla birlikte alındığında, alkolün baş dönmesi, uyku hali ve yavaş reaksiyon 
gösterme gibi etkileri artabilir.
Bu ilacı alırken alkol almak, bayılma veya diğer yan etkilerden kaynaklanan yaralanma 
riskinizi artırabilir.

•
•
•
•

•
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Hamilelik, meme-beslenme ve doğurganlık

Bu ilaç kadınlar tarafından alınmamalıdır.

Araç ve makine kullanma

Bu ilacı kullanırken uykulu, baş dönmesi, baygınlık, konsantrasyon güçlüğü ve bulanık görme 
hissedebilirsiniz. Bu veya benzeri etkilerden herhangi birini yaşarsanız, araba kullanmaktan veya 
tehlikeli makineler kullanmaktan kaçınmalısınız. Bu ilaçla birlikte alındığında alkolün etkileri artabilir ve 
bu ilacı alkolle birlikte alırsanız bayılma veya diğer yan etkilerden dolayı yaralanma riskiniz daha fazla 
olabilir.

Priligy laktoz içerir

Bu ilaç laktoz (bir tür şeker) içerir. Daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı 
intoleransınız olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Priligy sodyum içerir
Bu ilaç, tablet başına 1 mmol'den (23 mg) daha az sodyum içerir, yani esasında "sodyum 
içermez".

3. PRILIGY nasıl alınır

Bu ilacı her zaman tam olarak doktorunuzun veya eczacınızın size söylediği şekilde alınız. Emin değilseniz 
doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

•
•
•
•

Önerilen doz 30 mg'dır. Doktorunuz dozu 60 mg'a çıkarabilir. İlacı 
cinsel aktivite beklenmeden sadece 1 ila 3 saat önce alınız.
Bu ilacı her 24 saatte bir veya her gün birden fazla almayınız.
Acı bir tadı önlemek için tabletleri en az bir dolu bardak su ile birlikte yutunuz. Bu, bayılma şansınızı 
düşürmenize yardımcı olabilir (4. bölümdeki 'Bayılma ve düşük kan basıncı'na bakın).
Bu ilaç yemekle birlikte veya yemeksiz alınabilir.
Bu ilaç, 18 yaşın altındaki veya 65 yaşın üzerindeki erkekler tarafından kullanılmamalıdır.

Tedaviye devam etmeniz gerekip gerekmediğini görmek için ilk 4 haftadan sonra veya 6 dozdan sonra 
Priligy tedavinizi doktorunuzla görüşün. Tedaviye devam edilirse, bunu en az altı ayda bir görüşmek için 
doktorunuzu tekrar görmelisiniz.

•
•
•

Kullanmanız gerekenden daha fazla Priligy kullandıysanız

Kullanmanız gerekenden daha fazla tablet aldıysanız doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz. Hasta hissedebilir veya hasta olabilirsiniz.

Priligy almayı bırakırsanız

Bu ilacı almayı bırakmadan önce doktorunuzla konuşun. Her gün almamış olsanız bile, bu ilacı 
almayı bıraktıktan sonra uyku sorunları yaşayabilir ve başınız dönebilir.

Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız varsa, doktorunuza, eczacınıza veya hemşirenize sorunuz.
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4. Olası yan etkiler

Tüm ilaçlar gibi, bu ilaç da yan etkilere neden olabilir, ancak bunları herkes almayabilir.

Aşağıdaki durumlarda PRILIGY'yi kullanmayı bırakın ve hemen doktorunuza başvurun:

•
•
•
•
Yukarıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, bu ilacı almayı bırakın ve hemen doktorunuza görünün.

Nöbetleriniz var (nöbetler)
Ayağa kalktığınızda bayılırsınız veya sersemlik hissedersiniz Ruh 

halinizde herhangi bir değişiklik fark ederseniz

Herhangi bir intihar veya kendinize zarar verme düşünceniz var.

Bayılma ve düşük tansiyon

Bu ilaç, ayağa kalktığınızda bayılmanıza veya kan basıncınızın düşmesine neden olabilir. Bunun olma 
olasılığını azaltmaya yardımcı olmak için:
• Bu ilacı en az bir dolu bardak su ile alınız.
• Susuz kaldıysanız (vücudunuzda yeterli su yoksa) bu ilacı almayınız. Bu şu 
durumlarda olabilir:

- Son 4 ila 6 saat içinde hiçbir şey içmediniz
- Uzun süredir terliyorsun
- Ateşiniz yüksek, ishal veya hasta olduğunuz bir hastalığınız var.
Eğer bayılacakmış gibi hissediyorsanız (örneğin mide bulantısı, baş dönmesi, sersemlik, kafa karışıklığı, 
terleme veya anormal kalp atışı gibi) veya ayağa kalktığınızda sersemlik hissediyorsanız, hemen uzanın, 
böylece başınız diğerlerinden daha aşağıda olsun. kendinizi daha iyi hissedene kadar başınızı dizlerinizin 
arasına alarak oturun. Bu, bayılmanız durumunda düşmenize ve kendinize zarar vermenize engel 
olacaktır. Uzun süre oturduktan veya yattıktan sonra hemen ayağa kalkmayın.
Bu ilacı alırken baygınlık hissederseniz araç veya herhangi bir alet veya makine kullanmayınız. 
Bu ilacı alırken bayılırsanız doktorunuza söyleyiniz.

•

•
•
•

Çok yaygın yan etkiler (10 erkekte 1'den fazlasını etkileyebilir):

•
•
•

Başım dönüyor
Baş ağrısı
Hasta hissetmek.

Yaygın yan etkiler (10 erkekten 1'ini etkileyebilir):

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sinirli, endişeli, ajite veya huzursuz 
hissetmek Uyuşukluk veya iğne batmaları 
Ereksiyon olma veya sertleşmede zorluk 
Normalden fazla terleme veya kızarma 
İshal, kabızlık veya rüzgar Karın ağrısı, 
şişkinlik veya hasta olma Uyku sorunları 
veya garip rüyalar Yorgun veya uykulu, 
esneme
Tıkalı burun (burun tıkanıklığı) 
Kan basıncında artış
Konsantrasyon güçlüğü 
Titreme veya titreme
Sekse daha az ilgi 
Kulak çınlaması 
Bulanık görme
Hazımsızlık
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• Kuru ağız.

Yaygın olmayan yan etkiler (100 erkekten 1'ini etkileyebilir):

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ayağa kalkarken bayılma veya baş dönmesi hissetme (yukarıdaki tavsiyeye 

bakın) Ruh halinde değişiklik, aşırı heyecanlı hissetme veya paranoya hissi Kafa 

karışıklığı, yönünü şaşırma veya net düşünememe

Yavaş veya düzensiz kalp atışı veya kalp atış hızında artış 
Cinsel dürtü kaybı, orgazma ulaşma sorunları Zayıf, 
uyuşuk, uyuşuk veya yorgun hissetmek Depresif, gergin 
veya kayıtsız hissetmek
Ateşli, gergin, anormal veya sarhoş hissetmek Görme 

sorunları, göz ağrısı veya genişlemiş öğrenciler Düşük 

veya yüksek tansiyon

Kaşıntı veya soğuk ter 
hissetmek Dönme hissi
anormal tat
Diş taşlama.

Seyrek yan etkiler (1.000 erkekten 1'ini etkileyebilir):

•
•
•

Efordan sonra baş dönmesi hissi 
Ani uyku başlangıcı
Bağırsak hareketinin aciliyeti.

Yan etkilerin raporlanması
Herhangi bir yan etki yaşarsanız, doktorunuz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Bu, bu broşürde 
listelenmeyen olası yan etkileri içerir. Yan etkileri doğrudan şu adresteki Sarı Kart Şeması aracılığıyla da 
bildirebilirsiniz:www.mhra.gov.uk/sarı kart veya Google Play veya Apple App Store'da MHRA Sarı Kartı arayın.Yan 
etkileri bildirerek, bu ilacın güvenliği hakkında daha fazla bilgi sağlamaya yardımcı olabilirsiniz.

5. Priligy nasıl saklanır

•
•
•

Bu tıbbi ürün herhangi bir özel saklama koşulu gerektirmez. Bu ilacı 
çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği bir yerde saklayın.
EXP'den sonra bu ilacı karton üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız. Son 
kullanma tarihi, o ayın son gününü ifade eder.
Herhangi bir ilacı atık su veya evsel atık yoluyla atmayın. Artık kullanmadığınız ilaçları 
nasıl atacağınızı eczacınıza sorunuz. Bu önlemler çevrenin korunmasına yardımcı 
olacaktır.

•

6. Paketin içeriği ve diğer bilgiler

Priligy'nin içeriği

Aktif madde dapoksetindir. Her tablet hidroklorür tuzu olarak 30 mg veya 60 mg 
dapoksetin içerir.

Diğer maddeler şunlardır:
• Tablet çekirdeği: laktoz monohidrat, mikrokristal selüloz, kroskarmeloz sodyum, kolloidal 

susuz silika, magnezyum stearat.
Tablet kaplama: laktoz monohidrat, hipromelloz, titanyum dioksit (E171), triasetin, Demir 
Oksit Siyahı (E172), Demir Oksit Sarısı (E172).

•
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Priligy'nin görünüşü ve paketin içeriği

• Priligy 30 mg film kaplı tabletler açık gri renkli, yuvarlak, dışbükey, yaklaşık 6,5 mm 
çapındadır ve bir tarafında üçgen içinde "30" baskısı vardır.
Priligy 60 mg film kaplı tabletler gri, yuvarlak, dışbükey, yaklaşık 8 mm çapındadır ve bir 
tarafında üçgen içinde “60” baskısı vardır.

Tabletler 1, 2, 3 ve 6 film kaplı tablet içeren blister ambalajlarda sunulmaktadır. Tüm 
paket boyutları pazarlanmayabilir.

•

Ruhsat Sahibi ve Üretici

Pazarlama yetkilendirme sahibi
A. Menarini Farmaceutica Internazionale SRL 
Menarini Evi
Merkür Parkı
Wycombe Yolu
Yünlü Yeşil
Buckinghamshire
HP10 0HH

Üretici firma
Menarini - Von Heyden GmbH, Leipziger Strasse 7-13, 01097 Dresden, Almanya

Bu tıbbi ürün, EEA Üye Devletlerinde aşağıdaki isimler altında 
ruhsatlandırılmıştır:

Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, 
Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, 
Portekiz, Romanya, Slovak Cumhuriyeti, Slovenya, İspanya, İsveç, Birleşik Krallık (Kuzey İrlanda): Priligy

Bu broşür en son 06/2021 tarihinde revize edilmiştir..
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