
Priligy 30 mg филм−покрити таблетки 

Priligy 60 mg филм−таблетки с покритие 

Дапоксетин

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа 

важна за Вас информация.

•
•
•

Запазете тази листовка. Може да се наложи да го прочетете отново.

Ако имате допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

Това лекарство е предписано само на Вас. Не го предавайте на други. Това може да им навреди, дори ако 
симптомите им са същите като вашите.
Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни 

нежелани реакции, които не са изброени в тази листовка. Вижте раздел 4.

•

Какво има в тази листовка:

1. Какво представлява Priligy и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Priligy
3. Как да приемате Priligy
4. Възможни странични ефекти

5. Как да съхранявате Priligy
6. Съдържание на опаковката и друга информация

1. Какво представлява Priligy и за какво се използва

Priligy съдържа активно вещество, наречено „дапоксетин“. Това принадлежи към група лекарства, наречени „селективни 

инхибитори на обратното захващане на серотонин“ (SSRI). Priligy може да бъде известен също като „урологично“ лекарство.

Priligy увеличава времето, необходимо за еякулация и може да подобри контрола върху еякулацията. Това може да 
намали разочарованието или притесненията за бърза еякулация.

Priligy се използва за лечение на преждевременна еякулация при възрастни мъже на възраст от 18 до 64 години.

Преждевременна еякулация е, когато мъжът еякулира с малко сексуална стимулация и преди мъжът да поиска. 
Това може да причини проблеми на мъжа и може да причини проблеми в сексуалните отношения.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Priligy

Не приемайте Priligy, ако

• сте алергични към дапоксетин или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6)

имате сърдечни проблеми, като сърдечна недостатъчност или проблеми със сърдечния ритъм, 

имате анамнеза за припадък

някога сте имали мания (симптомите включват чувство на превъзбуда, раздразнителност или неспособност да 
мислите ясно) или тежка депресия

имате умерени или тежки чернодробни 
проблеми. приемате:
оЛекарства за депресия, наречени „инхибитори на моноамин оксидазата“ (МАО)

•
•
•

•
•

1

TITLE - DAPOXETINE / PRILIGY MEDICATION PATIENT INFORMATION IN BULGARIAN

Source : Medicines Org UK

www.911globalmeds.com/buy-dapoxetine-priligy-online
https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.1269.pdf


о
о
о
о
о
о
о
о

Не приемайте Priligy едновременно с някое от изброените по-горе лекарства. Ако сте приемали някое от тези 
лекарства, ще трябва да изчакате 14 дни след като сте спрели приема, преди да можете да започнете да приемате 
Priligy. След като сте спрели приема на Priligy, ще трябва да изчакате 7 дни, преди да приемете някое от изброените по-
горе лекарства. Ако не сте сигурни какво да правите, говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете това 
лекарство.

о
о
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Вижте също раздел „Други лекарства и Priligy“.

Тиоридазин, използван при шизофрения Други 

лекарства за депресия Литий – лекарство за биполярно 

разстройство Линезолид – антибиотик, използван за 

лечение на инфекции Триптофан – лекарство, което ви 

помага да заспите

Жълт кантарион – билково лекарство Трамадол – 

използвано за лечение на сериозна болка 

Лекарства, използвани за лечение на мигрена.

Някои лекарства за гъбична инфекция, включително кетоконазол и итраконазол Някои 
лекарства за ХИВ, включително ритонавир, саквинавир, нелфинавир и атазанавир Някои 
антибиотици за лечение на инфекции, включително телитромицин
Нефазодон - антидепресант

Не приемайте това лекарство, ако някое от изброените по-горе се отнася за Вас. Ако не сте сигурни, говорете с Вашия лекар или 

фармацевт, преди да приемете това лекарство.

Деца и юноши

Това лекарство не трябва да се използва при деца или юноши под 18 години.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да приемете Priligy, ако:

• Не сте били диагностицирани с преждевременна еякулация
• Имате и друг сексуален проблем, като еректилна дисфункция
• Имате история на замаяност от ниско кръвно налягане
• Употребявате наркотици за развлечение като екстази, LSD, наркотици или бензодиазепини

• Употребявате алкохол (вижте раздел „Прилиги с храна, напитки и алкохол”)
• Някога сте имали проблем с психичното здраве като депресия, мания (симптомите включват чувство на 

превъзбуда, раздразнителност или невъзможност да мислите ясно), биполярно разстройство (симптомите 
включват сериозни промени в настроението между мания и депресия) или шизофрения (психиатрично 
заболяване )

Имате епилепсия
Имате анамнеза за кървене или проблеми със съсирването на кръвта 

Имате проблеми с бъбреците

Имате или сте изложени на риск от високо очно налягане (глаукома).

•
•
•
•
Ако някое от изброените по-горе се отнася за Вас (или не сте сигурни), говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете това 

лекарство.

Преди да започнете да приемате това лекарство, Вашият лекар трябва да направи тест, за да се увери, че кръвното Ви 
налягане не пада твърде много, когато се изправите от легнало положение.

Други лекарства и Priligy

Уведомете Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства. 

Това включва лекарства, които получавате без рецепта, като билкови лекарства. Това е така, защото Priligy може да повлияе на 

действието на някои други лекарства. Също така някои други лекарства могат да повлияят на начина на действие на Priligy. 

Следователно, употребата на други лекарства може да повлияе на максималната доза Priligy, която можете да приемате.
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Не приемайте Priligy едновременно с някое от следните лекарства:

• Лекарства за депресия, наречени „инхибитори на моноамин оксидазата“ (МАО)
• Тиоридазин, използван за шизофрения

• Други лекарства за депресия
• Литий - лекарство за биполярно разстройство

• Линезолид – антибиотик, използван за лечение на инфекции

• Триптофан – лекарство, което ви помага да заспите

• Жълт кантарион – билково лекарство
• Трамадол – използва се за лечение на сериозна болка

• Лекарства, използвани за лечение на мигрена.

Не приемайте Priligy едновременно с някое от изброените по-горе лекарства. Ако сте приемали някое от тези 
лекарства, ще трябва да изчакате 14 дни след като сте спрели приема, преди да можете да започнете да 
приемате Priligy. След като сте спрели приема на Priligy, ще трябва да изчакате 7 дни, преди да приемете някое от 
изброените по-горе лекарства. Ако не сте сигурни какво да правите, говорете с Вашия лекар или фармацевт, 
преди да приемете това лекарство.

• Някои лекарства за гъбична инфекция, включително кетоконазол и итраконазол
• Някои лекарства за ХИВ, включително ритонавир, саквинавир, нелфинавир и атазанавир
• Някои антибиотици за лечение на инфекции, включително телитромицин

• Нефазодон - антидепресант.

Уведомете Вашия лекар или фармацевт, ако приемате някое от следните лекарства:

• Лекарства за психични проблеми, различни от депресия
• Нестероидни противовъзпалителни лекарства като ибупрофен или ацетилсалицилова киселина

• Лекарства за разреждане на кръвта ви, като варфарин

• Някои лекарства, използвани за лечение на еректилна дисфункция, като силденафил, тадалафил или 

варденафил, тъй като тези лекарства могат да понижат кръвното Ви налягане, вероятно при изправяне

• Някои лекарства, използвани за лечение на високо кръвно налягане и гръдна болка (ангина) (като верапамил 

и дилтиазем) или увеличена простата, тъй като тези лекарства могат също да понижат кръвното Ви налягане, 

вероятно при изправяне

• Някои други лекарства за гъбична инфекция, като флуконазол
• Някои други лекарства за ХИВ, като ампренавир и фозампренавир
• Някои други антибиотици за лечение на инфекции, като еритромицин и кларитромицин
• Апрепитант – използва се за лечение на гадене.

Ако не сте сигурни дали някое от изброените по-горе се отнася за Вас, говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да 

приемете това лекарство.

Прилиги с храна, напитки и алкохол

• Не пийте сок от грейпфрут в рамките на 24 часа преди да приемете това лекарство, тъй като това може да 
повиши нивото на това лекарство в тялото ви.

Това лекарство може да се приема със или без храна.
Трябва да приемате това лекарство с поне една пълна чаша вода. Избягвайте 

алкохола, когато приемате това лекарство.

Ефектите на алкохола, като замаяност, сънливост и бавни реакции, могат да се засилят, 
ако се приемат с това лекарство.
Пиенето на алкохол по време на приема на това лекарство може да увеличи риска от нараняване от припадък или от 

други нежелани реакции.

•
•
•
•

•
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Бременност, гърда−хранене и плодовитост

Това лекарство не трябва да се приема от жени.

Шофиране и работа с машини

Може да почувствате сънливост, замаяност, припадък, затруднено концентриране и замъглено зрение, докато 
приемате това лекарство. Ако получите някой от тези или подобни ефекти, трябва да избягвате шофиране или 
работа с опасни машини. Ефектите на алкохола могат да се засилят, ако се приемат с това лекарство и може да сте 
изложени на по-голям риск от нараняване от припадък или от други нежелани реакции, ако приемате това лекарство 
с алкохол.

Priligy съдържа лактоза

Това лекарство съдържа лактоза (вид захар). Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към 
някои захари, свържете се с Вашия лекар, преди да приемете този лекарствен продукт.

Priligy съдържа натрий
Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на таблетка, което означава по същество „без 
натрий“.

3. Как да приемате Priligy

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Консултирайте се с Вашия лекар или 

фармацевт, ако не сте сигурни.

•
•
•
•

Препоръчителната доза е 30 mg. Вашият лекар може да увеличи дозата до 60 mg. 
Приемайте лекарството само 1 до 3 часа преди очакваната сексуална активност.
Не приемайте това лекарство повече от веднъж на всеки 24 часа или всеки ден.

Поглъщайте таблетките цели, за да избегнете горчив вкус, с поне една пълна чаша вода. Това може да помогне за 

намаляване на вероятността от припадък (вижте „Припадък и ниско кръвно налягане“ в раздел 4).

Това лекарство може да се приема със или без храна.
Това лекарство не трябва да се използва от мъже под 18 или над 65 години.
Обсъдете лечението с Priligy с Вашия лекар след първите 4 седмици или след 6 дози, за да видите дали трябва 
да продължите лечението. Ако лечението продължи, трябва да посещавате отново Вашия лекар, за да 
обсъдите това поне на всеки шест месеца.

•
•
•

Ако сте приели повече от необходимата доза Priligy

Уведомете Вашия лекар или фармацевт, ако сте приели повече таблетки, отколкото трябва. Може да се почувствате зле или да се 

разболеете.

Ако спрете приема на Priligy

Говорете с Вашия лекар, преди да спрете приема на това лекарство. Може да имате проблеми със съня и да се чувствате 

замаяни, след като спрете да приемате това лекарство, дори ако не сте го приемали всеки ден.

Ако имате някакви допълнителни въпроси относно употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.
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4. Възможни странични ефекти

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Спрете приема на Priligy и незабавно посетете Вашия лекар, ако:

•
•
•
•
Ако забележите някое от изброените по-горе, спрете приема на това лекарство и незабавно посетете Вашия лекар.

Имате припадъци (гърчове)

Припадате или се чувствате замаяни, когато се изправите. 

Забелязвате промени в настроението си

Имате мисли за самоубийство или самонараняване.

Припадък и ниско кръвно налягане

Това лекарство може да ви накара да припаднете или да доведе до спад на кръвното ви налягане, когато се изправите. За да 

намалите вероятността това да се случи:

• Приемайте това лекарство с поне една пълна чаша вода.
• Не приемайте това лекарство, ако сте дехидратирани (нямате достатъчно вода в тялото си). Това може 
да се случи, ако:

- Не сте пили нищо през последните 4 до 6 часа
- От доста време се потите
- Имате заболяване, при което имате висока температура, диария или сте болни.
Ако почувствате, че може да припаднете (като гадене, замаяност, замаяност, обърканост, изпотяване или 
необичаен сърдечен ритъм) или се почувствате замаяни, когато се изправите, незабавно легнете, така че 
главата ви да е по-ниско от останалите тялото си или седнете с глава между коленете, докато се 
почувствате по-добре. Това ще ви попречи да паднете и да се нараните, ако припаднете. Не се 
изправяйте бързо, след като сте седяли или легнали дълго време.
Не шофирайте и не използвайте инструменти или машини, ако почувствате припадък, когато приемате това лекарство. 

Уведомете Вашия лекар, ако припаднете, когато приемате това лекарство.

•

•
•
•

Много чести нежелани реакции (могат да засегнат повече от 1 на 10 мъже):

•
•
•

Чувствам се замаян

главоболие

Повръщане.

Чести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 10 мъже):

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Чувство на раздразнителност, безпокойство, възбуда или 

неспокойство Чувство на изтръпване или „игли и игли“ 

Трудност при получаване или поддържане на ерекция 

Изпотяване повече от нормалното или зачервяване 

Диария, запек или вятър Болка в стомаха, подуване на 

корема или гадене Проблеми със съня или странни 

сънища Чувство на умора сънлив, прозяващ

Запушен нос (запушен нос) 

Повишаване на кръвното налягане

Трудност при концентриране 

Треперене или треперене

По-нисък интерес към 

секса Звън в ушите 

Замъглено зрение

Лошо храносмилане
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• Суха уста.

Нечести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 100 мъже):

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Припадък или замаяност при изправяне (вижте съвета по-горе) Промяна в 

настроението, чувство на прекомерна възбуда или чувство на параноя Чувство на 

обърканост, дезориентация или неспособност да мислите ясно

Бавен или неравномерен сърдечен ритъм или увеличаване на сърдечната 

честота Загуба на сексуално желание, проблеми с достигането на оргазъм 

Чувство на слабост, упойка, летаргия или умора Чувство на депресия, 

нервност или безразличие

Усещане за горещо, нервно, необичайно или пияно Проблеми 

със зрението, болка в очите или разширени зеници Ниско или 

високо кръвно налягане

Усещане за сърбеж или студена 

пот Усещане за въртене

Ненормален вкус

Скърцане със зъби.

Редки нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 1000 мъже):

•
•
•

Чувство на замаяност след усилие 
Внезапно заспиване
Спешност на действието на червата.

Отчитане на странични ефекти

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни 

нежелани реакции, които не са изброени в тази листовка. Можете също да съобщите за нежелани реакции директно чрез схемата за 

жълта карта на адресwww.mhra.gov.uk/yellowcard или потърсете MHRA Yellow Card в Google Play или Apple App Store.Като съобщавате 

нежелани реакции, можете да помогнете да предоставите повече информация за безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Priligy

•
•
•

Този лекарствен продукт не изисква специални условия за съхранение. 
Съхранявайте това лекарство на място, недостъпно за деца.
Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка след „Годен до”. Срокът на 

годност се отнася до последния ден на този месец.

Не изхвърляйте лекарства в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт 

как да изхвърлите лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще помогнат за опазването на околната 

среда.

•

6. Съдържание на опаковката и друга информация

Какво съдържа Priligy

Активното вещество е дапоксетин. Всяка таблетка съдържа 30 mg или 60 mg дапоксетин като 
хидрохлоридна сол.

Другите съставки са:
• Ядро на таблетката: лактоза монохидрат, микрокристална целулоза, кроскармелоза натрий, колоиден безводен 

силициев диоксид, магнезиев стеарат.

Покритие на таблетката: лактоза монохидрат, хипромелоза, титанов диоксид (Е171), триацетин, 
черен железен оксид (Е172), жълт железен оксид (Е172).

•
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Как изглежда Priligy и какво съдържа опаковката

• Priligy 30 mg филмирани таблетки са светлосиви, кръгли, изпъкнали, приблизително 6,5 mm в диаметър и с 

вдлъбнато релефно означение „30“ вътре в триъгълник от едната страна.

Priligy 60 mg филмирани таблетки са сиви, кръгли, изпъкнали, приблизително 8 mm в диаметър и с вдлъбнато релефно 

означение „60“ вътре в триъгълник от едната страна.

Таблетките се предлагат в блистери, съдържащи 1, 2, 3 и 6 филмирани таблетки. Не всички размери на опаковките 

могат да бъдат пуснати в продажба.

•

Притежател на разрешение за употреба и производител

Притежател на разрешение за употреба

A. Menarini Farmaceutica Internazionale SRL 
Къща Менарини
Меркурий Парк
Уикомб Лейн
Wooburn Green
Бъкингамшир
HP10 0HH

Производител
Menarini - Von Heyden GmbH, Leipziger Strasse 7-13, 01097 Дрезден, Германия

Този лекарствен продукт е разрешен в държавите-членки на ЕИП под следните 
имена:

Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чехия, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, 
Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Холандия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, 
Словашка република, Словения, Испания, Швеция, Обединено кралство (Северна Ирландия): Priligy

Дата на последно преразглеждане на листовката: 06/2021.
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