
Priligy 30 mg film−omhulde tabletten 
Priligy 60 mg film−gecoate tabletten 
Dapoxetine

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat 
belangrijke informatie in voor u.

•
•
•

Bewaar deze bijsluiter. Misschien moet je het nog een keer lezen.

Als u nog vragen heeft, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Dit geneesmiddel is alleen aan u voorgeschreven. Geef het niet door aan anderen. Het kan hen schaden, zelfs 
als hun symptomen dezelfde zijn als die van u.
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke 

bijwerkingen die niet in deze bijsluiter worden vermeld. Zie rubriek 4.

•

Wat staat er in deze bijsluiter?:

1. Wat is Priligy en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Priligy inneemt
3. Hoe wordt Priligy ingenomen?

4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Priligy?
6. Inhoud van de verpakking en andere informatie

1. Wat is Priligy en waarvoor wordt het gebruikt?

Priligy bevat een werkzame stof genaamd 'dapoxetine'. Dit behoort tot een groep geneesmiddelen die 'selectieve 
serotonineheropnameremmers' (SSRI's) worden genoemd. Priligy kan ook bekend staan   als een 'urologisch' geneesmiddel.

Priligy verlengt de tijd die nodig is om te ejaculeren en kan de controle over de ejaculatie verbeteren. Dit kan 
de frustratie of zorgen over een snelle ejaculatie verminderen.

Priligy wordt gebruikt voor de behandeling van voortijdige ejaculatie bij volwassen mannen van 18 tot 64 jaar.

Voortijdige ejaculatie is wanneer een man ejaculeert met weinig seksuele stimulatie en voordat de man wil. 
Dit kan problemen opleveren voor de man en kan leiden tot problemen in seksuele relaties.

2. Wat u moet weten voordat u Priligy inneemt

Neem Priligy niet in als:

• u bent allergisch voor dapoxetine of voor één van de andere bestanddelen van dit geneesmiddel (vermeld in rubriek 6)

u hartproblemen heeft, zoals hartfalen of problemen met het hartritme u een 
voorgeschiedenis heeft van flauwvallen
u heeft ooit manie gehad (symptomen zijn onder meer overmatig opgewonden, prikkelbaar of niet helder 
kunnen denken) of ernstige depressie
u heeft matige of ernstige leverproblemen. jij bent 
aan het nemen:
OGeneesmiddelen tegen depressie die 'monoamineoxidaseremmers' (MAO-remmers) worden genoemd

•
•
•

•
•
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O
O
O
O
O
O
O
O

Gebruik Priligy niet tegelijkertijd met een van de hierboven genoemde geneesmiddelen. Als u een van deze geneesmiddelen heeft 

gebruikt, moet u 14 dagen wachten nadat u bent gestopt met het innemen ervan voordat u kunt beginnen met het innemen van Priligy. 

Als u eenmaal bent gestopt met het innemen van Priligy, moet u 7 dagen wachten voordat u een van de hierboven genoemde 

geneesmiddelen gebruikt. Als u niet zeker weet wat u moet doen, neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit 

geneesmiddel inneemt.

O
O
O
O

Zie ook rubriek “Andere medicijnen en Priligy”.

Thioridazine gebruikt bij schizofrenie Andere geneesmiddelen 

tegen depressie Lithium − een geneesmiddel voor bipolaire 

stoornis Linezolid − een antibioticum dat wordt gebruikt om 

infecties te behandelen Tryptofaan − een geneesmiddel om u te 

helpen slapen

Sint-janskruid − een kruidengeneesmiddel Tramadol − 

gebruikt voor de behandeling van ernstige pijn 

Geneesmiddelen voor de behandeling van migraine.

Bepaalde geneesmiddelen tegen schimmelinfecties, waaronder ketoconazol en itraconazol Bepaalde 
geneesmiddelen tegen hiv, waaronder ritonavir, saquinavir, nelfinavir en atazanavir Bepaalde antibiotica 
voor de behandeling van infecties, waaronder telithromycine

Nefazodon (een antidepressivum)

Gebruik dit geneesmiddel niet als een van de bovenstaande punten op u van toepassing is. Als u het niet zeker weet, neem dan contact op met uw arts of 

apotheker voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Kinderen en adolescenten

Dit geneesmiddel mag niet worden gebruikt bij kinderen of jongeren onder de 18 jaar.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u Priligy inneemt als:

• Er is geen diagnose van vroegtijdige ejaculatie gesteld
• U heeft ook een ander seksueel probleem, zoals erectiestoornissen
• U heeft een voorgeschiedenis van duizeligheid door lage bloeddruk

• Je gebruikt recreatieve drugs zoals ecstasy, LSD, verdovende middelen of benzodiazepinen
• U drinkt alcohol (zie rubriek “Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol”)

• U heeft ooit een psychisch probleem gehad zoals depressie, manie (symptomen zijn onder meer overprikkeld 
voelen, prikkelbaar of niet helder kunnen denken), bipolaire stoornis (symptomen zijn onder meer ernstige 
stemmingswisselingen tussen manie en depressie) of schizofrenie (een psychiatrische aandoening )

Je hebt epilepsie
U heeft een voorgeschiedenis van bloedingen of 
bloedstollingsproblemen U heeft nierproblemen
U heeft of loopt risico op hoge druk in het oog (glaucoom).

•
•
•
•
Als een van het bovenstaande op u van toepassing is (of als u het niet zeker weet), neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel 

inneemt.

Voordat u begint met het innemen van dit geneesmiddel, moet uw arts een test uitvoeren om er zeker van te 
zijn dat uw bloeddruk niet te veel daalt als u opstaat vanuit het liggen.

Andere medicijnen en Priligy

Vertel het uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt, kort geleden heeft gebruikt of in de nabije toekomst gaat 

gebruiken. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept krijgt, zoals kruidengeneesmiddelen. Priligy kan namelijk de werking 

van sommige andere geneesmiddelen beïnvloeden. Ook kunnen sommige andere geneesmiddelen de manier waarop Priligy werkt 

beïnvloeden. Daarom kan het gebruik van andere geneesmiddelen invloed hebben op de maximale dosis Priligy die u mag gebruiken.
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Gebruik Priligy niet tegelijk met een van de volgende geneesmiddelen:

• Geneesmiddelen tegen depressie die 'monoamineoxidaseremmers' (MAO-remmers) worden genoemd

• Thioridazine gebruikt voor schizofrenie
• Andere medicijnen tegen depressie
• Lithium − een geneesmiddel voor bipolaire stoornis

• Linezolid − een antibioticum dat wordt gebruikt om infecties te behandelen

• Tryptofaan een medicijn om je te helpen slapen
• Sint-janskruid − een kruidengeneesmiddel

• Tramadol − gebruikt om ernstige pijn te behandelen

• Geneesmiddelen die worden gebruikt om migraine te behandelen.

Gebruik Priligy niet tegelijkertijd met een van de hierboven genoemde geneesmiddelen. Als u een van deze geneesmiddelen 

heeft gebruikt, moet u 14 dagen wachten nadat u bent gestopt met het innemen ervan voordat u kunt beginnen met het 

innemen van Priligy. Als u eenmaal bent gestopt met het innemen van Priligy, moet u 7 dagen wachten voordat u een van de 

hierboven genoemde geneesmiddelen gebruikt. Als u niet zeker weet wat u moet doen, neem dan contact op met uw arts of 

apotheker voordat u dit geneesmiddel inneemt.

• Bepaalde geneesmiddelen tegen schimmelinfecties, waaronder ketoconazol en itraconazol
• Bepaalde geneesmiddelen tegen hiv, waaronder ritonavir, saquinavir, nelfinavir en atazanavir
• Bepaalde antibiotica voor de behandeling van infecties, waaronder telithromycine

• Nefazodon − een antidepressivum.

Vertel het uw arts of apotheker als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

• Geneesmiddelen voor andere psychische problemen dan depressie
• Niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen zoals ibuprofen of acetylsalicylzuur
• Geneesmiddelen om uw bloed te verdunnen, zoals warfarine

• Bepaalde geneesmiddelen die worden gebruikt om erectiestoornissen te behandelen, zoals sildenafil, tadalafil of 

vardenafil, omdat deze geneesmiddelen uw bloeddruk kunnen verlagen, mogelijk bij het opstaan

• Bepaalde geneesmiddelen die worden gebruikt voor de behandeling van hoge bloeddruk en pijn op de borst (angina 

pectoris) (zoals verapamil en diltiazem) of een vergrote prostaat, aangezien deze geneesmiddelen ook uw bloeddruk 

kunnen verlagen, mogelijk bij het opstaan

• Bepaalde andere geneesmiddelen tegen schimmelinfecties, zoals fluconazol

• Bepaalde andere geneesmiddelen tegen hiv, zoals amprenavir en fosamprenavir
• Bepaalde andere antibiotica voor de behandeling van infecties, zoals erytromycine en claritromycine
• Aprepitant − wordt gebruikt om misselijkheid te behandelen.

Als u niet zeker weet of een van de bovenstaande punten op u van toepassing is, neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit 

geneesmiddel inneemt.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol

• Drink geen grapefruitsap binnen 24 uur voordat u dit geneesmiddel inneemt, omdat dit de concentratie van dit 
geneesmiddel in uw lichaam kan verhogen.

Dit geneesmiddel kan met of zonder voedsel worden ingenomen.

U moet dit geneesmiddel innemen met ten minste één vol glas water. Vermijd 
alcohol wanneer u dit geneesmiddel gebruikt.
De effecten van alcohol, zoals duizeligheid, slaperigheid en langzame reacties, kunnen worden versterkt als het 

samen met dit geneesmiddel wordt ingenomen.

Het drinken van alcohol tijdens het gebruik van dit geneesmiddel kan het risico op letsel door flauwvallen of andere 
bijwerkingen vergroten.

•
•
•
•

•
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Zwangerschap, borst−voeding en vruchtbaarheid

Dit geneesmiddel mag niet door vrouwen worden ingenomen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

U kunt zich slaperig, duizelig, zwak voelen, moeite hebben met concentreren en wazig zien terwijl u dit geneesmiddel 
gebruikt. Als u een van deze of soortgelijke effecten ervaart, moet u het besturen van een voertuig of het bedienen van 
gevaarlijke machines vermijden. De effecten van alcohol kunnen versterkt worden als u dit geneesmiddel inneemt en u loopt 
mogelijk meer risico op letsel door flauwvallen of andere bijwerkingen als u dit geneesmiddel samen met alcohol gebruikt.

Priligy bevat lactose

Dit geneesmiddel bevat lactose (een soort suiker). Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet 
verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Priligy bevat natrium
Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per tablet, dat wil zeggen dat het in wezen 'natriumvrij' is.

3. Hoe wordt Priligy ingenomen?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Raadpleeg bij 
twijfel uw arts of apotheker.

•
•
•
•

De aanbevolen dosering is 30 mg. Uw arts kan de dosis verhogen tot 60 mg. Neem het 
geneesmiddel slechts 1 tot 3 uur voordat seksuele activiteit wordt verwacht in.
Gebruik dit geneesmiddel niet vaker dan eenmaal per 24 uur of elke dag.
Slik de tabletten heel door om een   bittere smaak te voorkomen, met ten minste één vol glas water. Dit kan 
helpen om uw kans op flauwvallen te verkleinen (zie 'Flauwvallen en lage bloeddruk' in rubriek 4).
Dit geneesmiddel kan met of zonder voedsel worden ingenomen.

Dit geneesmiddel mag niet worden gebruikt door mannen onder de 18 of ouder dan 65 jaar.

Bespreek uw Priligy-behandeling na de eerste 4 weken of na 6 doses met uw arts om te zien of u de 
behandeling moet voortzetten. Als de behandeling wordt voortgezet, moet u uw arts minstens om de zes 
maanden opnieuw raadplegen om dit te bespreken.

•
•
•

Wat u moet doen als u meer van Priligy heeft ingenomen dan u zou mogen

Vertel het uw arts of apotheker als u meer tabletten heeft ingenomen dan u zou mogen. U kunt zich ziek voelen of 
ziek zijn.

Als u stopt met het innemen van Priligy

Praat met uw arts voordat u stopt met het gebruik van dit geneesmiddel. U kunt problemen krijgen met slapen en zich duizelig voelen 

nadat u stopt met het innemen van dit geneesmiddel, zelfs als u het niet elke dag heeft ingenomen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
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4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Stop met het innemen van Priligy en raadpleeg onmiddellijk uw arts als:

•
•
•
•
Als u een van het bovenstaande opmerkt, stop dan met het gebruik van dit geneesmiddel en raadpleeg onmiddellijk uw arts.

Je hebt toevallen (aanvallen)

Je valt flauw of voelt je licht in je hoofd als je opstaat Je 
merkt veranderingen in je stemming
U heeft gedachten over zelfmoord of zelfbeschadiging.

Flauwvallen en lage bloeddruk

Door dit geneesmiddel kunt u flauwvallen of uw bloeddruk verlagen als u opstaat. Om de 
kans hierop te verkleinen:
• Neem dit geneesmiddel in met ten minste één vol glas water.
• Gebruik dit geneesmiddel niet als u uitgedroogd bent (u heeft niet genoeg water in uw lichaam). Dit kan 
gebeuren als:

- U heeft de afgelopen 4 tot 6 uur niets gedronken
- Je zweet al een hele tijd
- U heeft een ziekte waarbij u koorts heeft, diarree heeft of ziek bent.
Als u het gevoel heeft dat u zou kunnen flauwvallen (zoals misselijkheid, duizeligheid, een licht gevoel in 
het hoofd, verwardheid, zweterigheid of een abnormale hartslag), of als u zich licht in het hoofd voelt 
wanneer u opstaat, ga dan onmiddellijk liggen zodat uw hoofd lager is dan de rest van de uw lichaam of 
ga zitten met uw hoofd tussen uw knieën totdat u zich beter voelt. Zo voorkom je dat je valt en jezelf pijn 
doet als je flauwvalt. Sta niet snel op nadat u lang heeft gezeten of gelegen.
Rijd niet en gebruik geen gereedschap of machines als u zich flauw voelt tijdens het gebruik van dit geneesmiddel. Vertel 

het uw arts als u flauwvalt tijdens het gebruik van dit geneesmiddel.

•

•
•
•

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (kunnen voorkomen bij meer dan 1 op de 10 mannen):

•
•
•

Duizelig voelen
Hoofdpijn
Ziek voelen.

Vaak voorkomende bijwerkingen (komen voor bij minder dan 1 op de 10 mannen):

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zich prikkelbaar, angstig, geagiteerd of rusteloos 
voelen zich verdoofd voelen of 'pins and needles' 
hebben Moeite met het krijgen of behouden van een 
erectie Meer dan normaal zweten of blozen Diarree, 
constipatie of winderigheid Maagpijn, een 
opgeblazen gevoel of ziek zijn Problemen met slapen 
of vreemde dromen Zich moe of slaperig, geeuwen

Verstopte neus (verstopte neus) Een 
stijging van de bloeddruk
Concentratieproblemen 
Schudden of beven
Minder interesse in 
seks Oorsuizen 
Wazig zien
Indigestie
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• Droge mond.

Soms voorkomende bijwerkingen (komen voor bij minder dan 1 op de 100 mannen):

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flauwvallen of zich duizelig voelen bij het opstaan   (zie advies hierboven) 

Verandering in stemming, overdreven opgewonden of paranoia Gevoel 

verward, gedesoriënteerd of niet in staat om helder te denken

Trage of onregelmatige hartslag of verhoogde hartslag Verlies 

van geslachtsdrift, problemen om een   orgasme te bereiken 

Zich zwak, verdoofd, lethargisch of vermoeid voelen Depressief, 

nerveus of onverschillig voelen

Het warm, zenuwachtig, abnormaal of dronken voelen 

Problemen met zien, oogpijn of verwijde pupillen Lage 

of hoge bloeddruk

Jeukend of koud zweet 
Draaiend gevoel
Abnormale smaak

Tandenknarsen.

Zelden voorkomende bijwerkingen (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 1.000 mannen):

•
•
•

Duizelig voelen na inspanning 
Plotseling in slaap vallen
Urgentie van stoelgang.

Melding van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke 
bijwerkingen die niet in deze bijsluiter worden vermeld. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Yellow Card 
Scheme op:www.mhra.gov.uk/yellowcard of zoek naar MHRA Yellow Card in de Google Play of Apple App Store.Door 
bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u Priligy?

•
•
•

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities. 
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na EXP. De 
vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Geneesmiddelen niet weggooien via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u 
met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Deze maatregelen helpen het milieu te 
beschermen.

•

6. Inhoud van de verpakking en andere informatie

Wat bevat Priligy

De werkzame stof is dapoxetine. Elke tablet bevat 30 mg of 60 mg dapoxetine als 
hydrochloridezout.

De andere ingrediënten zijn:
• Tabletkern: lactosemonohydraat, microkristallijne cellulose, croscarmellosenatrium, colloïdaal watervrij 

siliciumdioxide, magnesiumstearaat.
Tabletomhulling: lactosemonohydraat, hypromellose, titaniumdioxide (E171), triacetine, 
ijzeroxide zwart (E172), ijzeroxide geel (E172).

•
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Hoe ziet Priligy er uit en wat is de inhoud van de verpakking

• Priligy 30 mg filmomhulde tabletten zijn lichtgrijs, rond, convex, ongeveer 6,5 mm in diameter 
en met aan één kant de inscriptie “30” in een driehoek.
Priligy 60 mg filmomhulde tabletten zijn grijs, rond, convex, ongeveer 8 mm in diameter en met aan 
één kant de inscriptie “60” in een driehoek.

De tabletten worden geleverd in blisterverpakkingen met 1, 2, 3 en 6 filmomhulde tabletten. Mogelijk worden niet alle 

verpakkingsgrootten in de handel gebracht.

•

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

A. Menarini Farmaceutica Internazionale SRL 
Menarini-huis
Mercuriuspark
Wycombe Lane
Wooburn Groen
Buckinghamshire
HP10 0HH

Fabrikant
Menarini - Von Heyden GmbH, Leipziger Strasse 7-13, 01097 Dresden, Duitsland

Dit geneesmiddel is geregistreerd in de lidstaten van de EEA onder de volgende 
namen:

Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, 
Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, 
Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden, Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland): Priligy

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 06/2021.
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