
Phim Priligy 30 mg-viên nén bao 
phim Priligy 60 mg-Ốp máy tính bảng 
Dapoxetine

Đọc kỹ tất cả tờ rơi này trước khi bạn bắt đầu dùng thuốc này vì nó chứa thông 
tin quan trọng cho bạn.

•
•
•

Giữ tờ rơi này. Bạn có thể cần phải đọc nó một lần nữa.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác, hãy hỏi bác sĩ, dược sĩ hoặc y tá của bạn.
Thuốc này đã được kê đơn cho bạn. Đừng truyền nó cho người khác. Nó có thể gây hại cho họ, ngay cả 
khi các triệu chứng của họ giống như của bạn.
Nếu bạn gặp bất kỳ tác dụng phụ nào, hãy nói chuyện với bác sĩ, dược sĩ hoặc y tá của bạn. Điều này bao gồm bất kỳ tác dụng phụ nào có 

thể xảy ra không được liệt kê trong tờ rơi này. Xem phần 4.

•

Nội dung trong tờ rơi này:

1. Priligy là gì và nó được sử dụng để làm gì
2. Những điều bạn cần biết trước khi dùng Priligy
3. Làm thế nào để lấy Priligy
4. Các tác dụng phụ có thể xảy ra

5. Cách bảo quản Priligy
6. Nội dung của gói và các thông tin khác

1. Priligy là gì và nó được sử dụng để làm gì

Priligy chứa một chất hoạt tính được gọi là 'dapoxetine'. Thuốc này thuộc về một nhóm thuốc được gọi là 'chất ức chế 
tái hấp thu serotonin có chọn lọc' (SSRIs). Priligy cũng có thể được biết đến như một loại thuốc 'tiết niệu'.

Priligy làm tăng thời gian xuất tinh và có thể cải thiện khả năng kiểm soát xuất tinh. Điều này có thể làm 
giảm sự bực bội hoặc lo lắng về việc xuất tinh nhanh.

Priligy được sử dụng để điều trị xuất tinh sớm ở nam giới trưởng thành từ 18 đến 64 tuổi.

Xuất tinh sớm là khi nam giới xuất tinh với ít kích thích tình dục và trước khi nam giới muốn. Điều này có thể 
gây ra các vấn đề cho người đàn ông và có thể gây ra các vấn đề trong quan hệ tình dục.

2. Những điều bạn cần biết trước khi dùng Priligy

Đừng dùng Priligy nếu

• bạn bị dị ứng với dapoxetine hoặc bất kỳ thành phần nào khác của thuốc này (được liệt kê trong phần 6)

bạn có vấn đề về tim, chẳng hạn như suy tim hoặc các vấn đề về nhịp tim, 
bạn có tiền sử ngất xỉu
bạn đã từng bị hưng cảm (các triệu chứng bao gồm cảm thấy quá phấn khích, cáu kỉnh hoặc không thể suy nghĩ 
rõ ràng) hoặc trầm cảm nặng
bạn có vấn đề về gan vừa hoặc nặng. bạn 
đang dùng:
oThuốc điều trị trầm cảm được gọi là 'chất ức chế monoamine oxidase' (MAOIs)

•
•
•

•
•
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o
o
o
o
o
o
o
o

Không dùng Priligy cùng lúc với bất kỳ loại thuốc nào được liệt kê ở trên. Nếu bạn đã dùng bất kỳ loại thuốc nào 
trong số này, bạn sẽ cần đợi 14 ngày sau khi ngừng dùng trước khi có thể bắt đầu dùng Priligy. Khi bạn đã 
ngừng dùng Priligy, bạn sẽ cần phải đợi 7 ngày trước khi dùng bất kỳ loại thuốc nào được liệt kê ở trên. Nếu bạn 
không chắc chắn về những gì phải làm, hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn trước khi dùng thuốc 
này.

o
o
o
o

Cũng xem phần “Các loại thuốc khác và Priligy”.

Thioridazine được sử dụng cho bệnh tâm thần phân liệt Các loại 

thuốc khác cho bệnh trầm cảm Lithium - một loại thuốc điều trị 

rối loạn lưỡng cực Linezolid - một loại thuốc kháng sinh được sử 

dụng để điều trị nhiễm trùng Tryptophan - một loại thuốc giúp 

bạn ngủ

St John's wort - một loại thuốc thảo dược Tramadol - được 

sử dụng để điều trị cơn đau nghiêm trọng Các loại thuốc 

được sử dụng để điều trị chứng đau nửa đầu.

Một số loại thuốc trị nhiễm nấm, bao gồm ketoconazole và itraconazole Một số loại thuốc 
điều trị HIV, bao gồm ritonavir, saquinavir, nelfinavir và atazanavir Một số loại thuốc kháng 
sinh để điều trị nhiễm trùng, bao gồm cả telithromycin
Nefazodone - thuốc chống trầm cảm

Không dùng thuốc này nếu bất kỳ trường hợp nào ở trên áp dụng cho bạn. Nếu bạn không chắc chắn, hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc 

dược sĩ của bạn trước khi dùng thuốc này.

Trẻ em và thanh thiếu niên

Thuốc này không nên được sử dụng ở trẻ em hoặc thanh thiếu niên dưới 18 tuổi.

Cảnh báo và đề phòng

Nói chuyện với bác sĩ, dược sĩ hoặc y tá của bạn trước khi dùng Priligy nếu:
• Bạn chưa được chẩn đoán mắc chứng xuất tinh sớm
• Bạn cũng có một vấn đề tình dục khác, chẳng hạn như rối loạn cương dương
• Bạn có tiền sử chóng mặt do huyết áp thấp
• Bạn sử dụng các loại thuốc kích thích như thuốc lắc, LSD, ma tuý hoặc thuốc benzodiazepine

• Bạn uống rượu (xem phần “Thích thú với đồ ăn, thức uống và rượu”)
• Bạn đã từng có vấn đề về sức khỏe tâm thần như trầm cảm, hưng cảm (các triệu chứng bao gồm cảm thấy 

quá phấn khích, cáu kỉnh hoặc không thể suy nghĩ rõ ràng), rối loạn lưỡng cực (các triệu chứng bao gồm thay 
đổi tâm trạng nghiêm trọng giữa hưng cảm và trầm cảm) hoặc tâm thần phân liệt (một bệnh tâm thần )

Bạn bị động kinh
Bạn có tiền sử chảy máu hoặc các vấn đề về đông máu 
Bạn có vấn đề về thận
Bạn có hoặc có nguy cơ bị áp suất cao trong mắt (bệnh tăng nhãn áp).

•
•
•
•
Nếu bất kỳ điều nào ở trên áp dụng cho bạn (hoặc bạn không chắc chắn), hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn trước khi dùng 

thuốc này.

Trước khi bạn bắt đầu dùng thuốc này, bác sĩ nên tiến hành kiểm tra để đảm bảo rằng huyết áp của 
bạn không giảm quá nhiều khi bạn đứng lên từ tư thế nằm.

Các loại thuốc khác và Priligy

Cho bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn biết nếu bạn đang dùng, gần đây đã dùng hoặc có thể dùng bất kỳ loại thuốc nào khác. Điều 
này bao gồm các loại thuốc bạn nhận được mà không cần toa bác sĩ, chẳng hạn như thuốc thảo dược. Điều này là do Priligy có 
thể ảnh hưởng đến cách hoạt động của một số loại thuốc khác. Ngoài ra một số loại thuốc khác có thể ảnh hưởng đến cách 
Priligy hoạt động. Do đó, việc sử dụng các loại thuốc khác có thể ảnh hưởng đến liều Priligy tối đa mà bạn được phép dùng.
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Không dùng Priligy cùng lúc với bất kỳ loại thuốc nào sau đây:

• Thuốc điều trị trầm cảm được gọi là 'chất ức chế monoamine oxidase' (MAOIs)
• Thioridazine được sử dụng cho bệnh tâm thần phân liệt

• Các loại thuốc khác cho bệnh trầm cảm

• Lithium - thuốc điều trị rối loạn lưỡng cực
• Linezolid - một loại kháng sinh được sử dụng để điều trị nhiễm trùng

• Tryptophan - thần dược giúp bạn ngủ ngon
• St John's wort - một loại thuốc thảo dược

• Tramadol - được sử dụng để điều trị các cơn đau nghiêm trọng

• Thuốc dùng để điều trị chứng đau nửa đầu.

Không dùng Priligy cùng lúc với bất kỳ loại thuốc nào được liệt kê ở trên. Nếu bạn đã dùng bất kỳ loại 
thuốc nào trong số này, bạn sẽ cần đợi 14 ngày sau khi ngừng dùng trước khi có thể bắt đầu dùng Priligy. 
Khi bạn đã ngừng dùng Priligy, bạn sẽ cần phải đợi 7 ngày trước khi dùng bất kỳ loại thuốc nào được liệt 
kê ở trên. Nếu bạn không chắc chắn về những gì phải làm, hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn 
trước khi dùng thuốc này.
• Một số loại thuốc trị nhiễm nấm, bao gồm ketoconazole và itraconazole
• Một số loại thuốc điều trị HIV, bao gồm ritonavir, saquinavir, nelfinavir và atazanavir
• Một số loại thuốc kháng sinh để điều trị nhiễm trùng, bao gồm cả telithromycin

• Nefazodone - thuốc chống trầm cảm.

Cho bác sĩ hoặc dược sĩ biết nếu bạn đang dùng bất kỳ loại thuốc nào sau đây:

• Thuốc điều trị các vấn đề sức khỏe tâm thần khác với bệnh trầm cảm
• Thuốc chống viêm không steroid như ibuprofen hoặc axit acetylsalicyclic
• Thuốc làm loãng máu, chẳng hạn như warfarin
• Một số loại thuốc được sử dụng để điều trị rối loạn cương dương, chẳng hạn như sildenafil, tadalafil 

hoặc vardenafil, vì những loại thuốc này có thể làm giảm huyết áp của bạn, có thể khi đứng
• Một số loại thuốc được sử dụng để điều trị huyết áp cao và đau ngực (đau thắt ngực) (chẳng hạn như 

verapamil và diltiazem), hoặc phì đại tuyến tiền liệt, vì những loại thuốc này cũng có thể làm giảm 
huyết áp của bạn, có thể khi đứng

• Một số loại thuốc trị nhiễm nấm khác, chẳng hạn như fluconazole
• Một số loại thuốc khác cho HIV, chẳng hạn như amprenavir và fosamprenavir
• Một số loại kháng sinh khác để điều trị nhiễm trùng, chẳng hạn như erythromycin và clarithromycin
• Aprepitant - được sử dụng để điều trị buồn nôn.

Nếu bạn không chắc liệu có bất kỳ điều nào ở trên áp dụng cho mình hay không, hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn trước 

khi dùng thuốc này.

Thích thú với đồ ăn, thức uống và rượu

• Không uống nước ép bưởi trong vòng 24 giờ trước khi dùng thuốc này vì điều này có thể làm tăng mức 
độ của thuốc này trong cơ thể của bạn.
Thuốc này có thể được dùng cùng hoặc không cùng thức ăn.

Bạn nên uống thuốc này với ít nhất một cốc nước đầy. Tránh 
uống rượu khi dùng thuốc này.
Tác dụng của rượu như cảm thấy chóng mặt, buồn ngủ và phản ứng chậm, có thể tăng lên 
nếu dùng chung với thuốc này.
Uống rượu trong khi dùng thuốc này có thể làm tăng nguy cơ bị thương do ngất xỉu hoặc do các 
tác dụng phụ khác.

•
•
•
•

•
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Mang thai, vú-cho ăn và khả năng sinh sản

Phụ nữ không nên dùng thuốc này.

Lái xe và sử dụng máy móc

Bạn có thể cảm thấy buồn ngủ, chóng mặt, ngất xỉu, khó tập trung và mờ mắt khi dùng thuốc này. Nếu 
bạn gặp bất kỳ tác dụng nào trong số này hoặc các tác động tương tự, bạn nên tránh lái xe hoặc vận 
hành máy móc nguy hiểm. Tác dụng của rượu có thể tăng lên nếu dùng chung với thuốc này và bạn có 
thể có nhiều nguy cơ bị thương do ngất xỉu hoặc các tác dụng phụ khác nếu dùng thuốc này với rượu.

Priligy chứa lactose

Thuốc này có chứa lactose (một loại đường). Nếu bạn được bác sĩ thông báo rằng bạn không dung 
nạp một số loại đường, hãy liên hệ với bác sĩ trước khi dùng sản phẩm thuốc này.

Priligy chứa natri
Thuốc này chứa ít hơn 1 mmol natri (23 mg) mỗi viên, nghĩa là về cơ bản là 'không có natri'.

3. Làm thế nào để lấy Priligy

Luôn dùng thuốc này đúng như bác sĩ hoặc dược sĩ đã nói với bạn. Kiểm tra với bác sĩ hoặc dược sĩ của 
bạn nếu bạn không chắc chắn.

•
•
•
•

Liều khuyến cáo là 30 mg. Bác sĩ có thể tăng liều lên 60 mg. Chỉ dùng 
thuốc từ 1 đến 3 giờ trước khi có hoạt động tình dục.
Không dùng thuốc này nhiều hơn một lần mỗi 24 giờ hoặc mỗi ngày.
Nuốt toàn bộ viên thuốc để tránh vị đắng, với ít nhất một ly nước đầy. Điều này có thể 
giúp giảm nguy cơ ngất xỉu (xem 'Ngất xỉu và huyết áp thấp' trong phần 4).
Thuốc này có thể được dùng cùng hoặc không cùng thức ăn.

Nam giới dưới 18 tuổi hoặc trên 65 tuổi không nên sử dụng thuốc này.
Thảo luận về việc điều trị Priligy của bạn với bác sĩ sau 4 tuần đầu tiên hoặc sau 6 liều để xem bạn 
có nên tiếp tục điều trị hay không. Nếu tiếp tục điều trị, bạn nên gặp lại bác sĩ để thảo luận về vấn 
đề này ít nhất sáu tháng một lần.

•
•
•

Nếu bạn uống nhiều Priligy hơn mức cần thiết

Nói với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn nếu bạn đã uống nhiều viên hơn mức cần thiết. Bạn có thể cảm thấy bị ốm hoặc bị 
ốm.

Nếu bạn ngừng dùng Priligy

Nói chuyện với bác sĩ của bạn trước khi bạn ngừng dùng thuốc này. Bạn có thể gặp vấn đề về giấc ngủ và cảm thấy 
chóng mặt sau khi ngừng dùng thuốc này, ngay cả khi bạn không dùng thuốc hàng ngày.

Nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi nào về việc sử dụng thuốc này, hãy hỏi bác sĩ, dược sĩ hoặc y tá của bạn.
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4. Các tác dụng phụ có thể xảy ra

Giống như tất cả các loại thuốc, thuốc này có thể gây ra tác dụng phụ, mặc dù không phải ai cũng mắc phải.

Ngừng dùng Priligy và đến gặp bác sĩ ngay lập tức nếu:

•
•
•
•
Nếu bạn nhận thấy bất kỳ điều nào ở trên, hãy ngừng dùng thuốc này và đến gặp bác sĩ ngay lập tức.

Bạn bị co giật (co giật)
Bạn ngất xỉu hoặc cảm thấy nhẹ đầu khi đứng dậy Bạn nhận thấy 

bất kỳ thay đổi nào trong tâm trạng của mình

Bạn có bất kỳ ý nghĩ tự tử hoặc làm hại bản thân.

Ngất xỉu và huyết áp thấp

Thuốc này có thể làm bạn ngất xỉu hoặc làm giảm huyết áp khi bạn đứng lên. Để giúp giảm 
nguy cơ điều này xảy ra:
• Uống thuốc này với ít nhất một cốc nước đầy.
• Không dùng thuốc này nếu bạn bị mất nước (bạn không có đủ nước trong cơ thể). Điều này 
có thể xảy ra nếu:

- Bạn không uống gì trong vòng 4 đến 6 giờ qua
- Anh ra mồ hôi trộm lâu rồi.
- Bạn bị ốm sốt cao, tiêu chảy hoặc đang ốm.
Nếu bạn cảm thấy như mình có thể bị ngất xỉu (chẳng hạn như cảm thấy buồn nôn, chóng mặt, choáng váng, bối rối, đổ 
mồ hôi hoặc nhịp tim bất thường) hoặc cảm thấy nhẹ đầu khi bạn đứng lên, ngay lập tức nằm xuống để đầu thấp hơn 
phần còn lại của cơ thể của bạn hoặc ngồi xuống với đầu của bạn giữa hai đầu gối của bạn cho đến khi bạn cảm thấy tốt 
hơn. Điều này sẽ giúp bạn không bị ngã và làm tổn thương bản thân nếu bạn bị ngất. Không đứng lên nhanh chóng sau 
khi bạn đã ngồi hoặc nằm trong một thời gian dài.

Không lái xe hoặc sử dụng bất kỳ công cụ hoặc máy móc nào nếu bạn cảm thấy ngất xỉu khi dùng thuốc 

này. Hãy cho bác sĩ biết nếu bạn bị ngất khi dùng thuốc này.

•

•
•
•

Các tác dụng phụ rất phổ biến (có thể ảnh hưởng đến hơn 1/10 nam giới):

•
•
•

Cảm thấy chóng mặt

Đau đầu
Cảm thấy mệt mỏi.

Các tác dụng phụ thường gặp (có thể ảnh hưởng đến 1/10 nam giới):

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cảm thấy cáu kỉnh, lo lắng, kích động hoặc bồn 
chồn Cảm thấy tê hoặc bị 'kim châm' Khó cương 
cứng hoặc khó giữ được sự cương cứng Đổ mồ 
hôi nhiều hơn bình thường hoặc đỏ bừng Tiêu 
chảy, táo bón hoặc gặp gió Đau dạ dày, chướng 
bụng hoặc bị ốm Khó ngủ hoặc có những giấc mơ 
lạ Cảm thấy mệt mỏi hoặc buồn ngủ, ngáp

Ngạt mũi (nghẹt mũi) Tăng 
huyết áp
Khó tập trung Rung 
hoặc run
Giảm hứng thú với 
tình dục Rung tai ù 
tai Nhìn mờ
Khó tiêu
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• Khô miệng.

Các tác dụng phụ không phổ biến (có thể ảnh hưởng đến 1 trong 100 nam giới):

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ngất xỉu hoặc cảm thấy chóng mặt khi đứng (xem lời khuyên ở trên) Thay đổi 

tâm trạng, cảm thấy quá phấn khích hoặc cảm giác hoang tưởng Cảm thấy bối 

rối, mất phương hướng hoặc không thể suy nghĩ rõ ràng

Nhịp tim chậm hoặc không đều hoặc tăng nhịp tim Mất 
ham muốn tình dục, khó đạt được cực khoái Cảm thấy 
yếu, ít an thần, hôn mê hoặc mệt mỏi Cảm thấy chán 
nản, lo lắng hoặc thờ ơ
Cảm thấy nóng, bồn chồn, bất thường hoặc say rượu 

Các vấn đề về thị lực, đau mắt hoặc giãn đồng tử 

Huyết áp thấp hoặc cao

Cảm thấy ngứa hoặc đổ mồ hôi lạnh 

Cảm giác quay cuồng

Mùi vị bất thường

Nghiến răng.

Các tác dụng phụ hiếm gặp (có thể ảnh hưởng đến 1 trong 1.000 nam giới):

•
•
•

Cảm thấy chóng mặt sau khi gắng sức Bắt 

đầu đột ngột vào giấc ngủ

Sự khẩn trương của hành động ruột.

Báo cáo tác dụng phụ
Nếu bạn gặp bất kỳ tác dụng phụ nào, hãy nói chuyện với bác sĩ, dược sĩ hoặc y tá của bạn. Điều này bao gồm bất kỳ tác dụng 
phụ nào có thể xảy ra không được liệt kê trong tờ rơi này. Bạn cũng có thể báo cáo các tác dụng phụ trực tiếp thông qua 
Chương trình Thẻ vàng tạiwww.mhra.gov.uk/yellowcard hoặc tìm kiếm Thẻ vàng MHRA trong Google Play hoặc Apple App Store.
Bằng cách báo cáo các tác dụng phụ, bạn có thể giúp cung cấp thêm thông tin về độ an toàn của thuốc này.

5. Cách bảo quản Priligy

•
•
•

Sản phẩm thuốc này không yêu cầu bất kỳ điều kiện bảo quản đặc biệt 
nào. Giữ thuốc này ngoài tầm nhìn và tầm với của trẻ em.
Không sử dụng thuốc này sau ngày hết hạn được ghi trên hộp sau EXP. Ngày hết 
hạn là ngày cuối cùng của tháng đó.
Không vứt bỏ bất kỳ loại thuốc nào qua nước thải hoặc rác thải sinh hoạt. Hỏi dược sĩ của bạn cách 
vứt bỏ những loại thuốc bạn không còn sử dụng nữa. Những biện pháp này sẽ giúp bảo vệ môi 
trường.

•

6. Nội dung của gói và các thông tin khác

Những gì Priligy chứa

Chất hoạt tính là dapoxetine. Mỗi viên chứa 30 mg hoặc 60 mg dapoxetine dưới dạng muối 
hydrochloride.

Các thành phần khác là:
• Lõi máy tính bảng: monohydrat lactose, cellulose vi tinh thể, natri croscarmellose, silica 

khan dạng keo, magnesi stearat.
Lớp phủ máy tính bảng: monohydrat lactose, hypromellose, titanium dioxide (E171), triacetin, 
Iron Oxide Black (E172), Iron Oxide Yellow (E172).

•
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Priligy trông như thế nào và nội dung của gói

• Viên nén bao phim 30 mg Priligy có màu xám nhạt, hình tròn, lồi, đường kính khoảng 6,5 mm 
và có khắc chữ “30” bên trong một hình tam giác ở một bên.
Viên nén bao phim 60 mg Priligy có màu xám, tròn, lồi, đường kính khoảng 8 mm và có khắc 
chữ “60” bên trong hình tam giác ở một bên.

Thuốc viên được cung cấp dưới dạng vỉ chứa 1, 2, 3 và 6 viên nén bao phim. Không phải tất cả các kích cỡ 
gói có thể được bán trên thị trường.

•

Nhà sản xuất và chủ sở hữu ủy quyền tiếp thị

Người giữ giấy phép tiếp thị
A. Menarini Farmaceutica Internazionale SRL 
Nhà Menarini
Công viên Mercury

Wycombe Lane
Wooburn Green
Buckinghamshire
HP10 0HH

nhà chế tạo
Menarini - Von Heyden GmbH, Leipziger Strasse 7-13, 01097 Dresden, Đức

Sản phẩm thuốc này được ủy quyền tại các Quốc gia Thành viên của EEA dưới các tên 
sau:

Áo, Bỉ, Bulgaria, Croatia, Síp, Cộng hòa Séc, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, 
Ireland, Ý, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romania, 
Cộng hòa Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Vương quốc Anh (Bắc Ireland): Priligy

Tờ rơi này được sửa đổi lần cuối vào 06/2021.
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