
Priligy 30 mg na pelikula−pinahiran na mga 

tablet Priligy 60 mg film−pinahiran na mga 

tablet Dapoxetine

Basahing mabuti ang lahat ng leaflet na ito bago mo simulan ang pag-inom ng gamot na ito dahil naglalaman ito ng 

mahalagang impormasyon para sa iyo.

•
•
•

Panatilihin ang leaflet na ito. Maaaring kailanganin mong basahin itong muli.

Kung mayroon ka pang mga katanungan, tanungin ang iyong doktor, parmasyutiko o nars.

Ang gamot na ito ay inireseta para sa iyo lamang. Huwag ipasa sa iba. Maaari itong makapinsala sa kanila, kahit na ang 
kanilang mga sintomas ay kapareho ng sa iyo.

Kung magkakaroon ka ng anumang side effect, makipag-usap sa iyong doktor, parmasyutiko o nars. Kabilang dito ang anumang posibleng side 

effect na hindi nakalista sa leaflet na ito. Tingnan ang seksyon 4.

•

Ano ang nasa leaflet na ito:

1. Ano ang Priligy at para saan ito ginagamit
2. Ano ang kailangan mong malaman bago ka kumuha ng Priligy
3. Paano kumuha ng Priligy
4. Mga posibleng epekto
5. Paano mag-imbak ng Priligy
6. Mga nilalaman ng pack at iba pang impormasyon

1. Ano ang Priligy at para saan ito ginagamit

Ang Priligy ay naglalaman ng aktibong sangkap na tinatawag na 'dapoxetine'. Ito ay kabilang sa isang pangkat ng mga gamot na 

tinatawag na 'selective serotonin reuptake inhibitors' (SSRIs). Ang Priligy ay maaari ding kilala bilang isang 'urological' na gamot.

Pinapataas ng Priligy ang tagal ng pag-ejaculate at maaaring mapabuti ang kontrol sa ejaculation. Ito ay maaaring 
mabawasan ang pagkabigo o pag-aalala tungkol sa mabilis na bulalas.

Ginagamit ang Priligy upang gamutin ang napaaga na bulalas sa mga lalaking nasa hustong gulang na may edad 18 hanggang 64 na taon.

Ang napaaga na bulalas ay kapag ang isang lalaki ay naglalabas ng kaunting sexual stimulation at bago ang gusto ng lalaki. 

Maaari itong magdulot ng mga problema para sa lalaki at maaaring magdulot ng mga problema sa mga sekswal na relasyon.

2. Ano ang kailangan mong malaman bago ka kumuha ng Priligy

Huwag kumuha ng Priligy kung

• ikaw ay allergic sa dapoxetine o alinman sa iba pang mga sangkap ng gamot na ito (nakalista sa seksyon 6)

mayroon kang mga problema sa puso, tulad ng pagpalya ng puso o mga problema sa ritmo ng puso na mayroon 

kang kasaysayan ng pagkahimatay

naranasan mo na bang magkaroon ng kahibangan (kabilang sa mga sintomas ang labis na pagkasabik, iritable o hindi 

makapag-isip nang malinaw) o matinding depresyon

mayroon kang katamtaman o malubhang mga problema sa 

atay. kinukuha mo:

oMga gamot para sa depresyon na tinatawag na 'monoamine oxidase inhibitors' (MAOIs)

•
•
•

•
•
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o
o
o
o
o
o
o
o

Huwag uminom ng Priligy kasabay ng alinman sa mga gamot na nakalista sa itaas. Kung nakainom ka ng alinman sa mga gamot na ito, 

kakailanganin mong maghintay ng 14 na araw pagkatapos mong ihinto ang pag-inom nito bago mo simulan ang pag-inom ng Priligy. 

Kapag tumigil ka na sa pag-inom ng Priligy, kakailanganin mong maghintay ng 7 araw bago uminom ng alinman sa mga gamot na 

nakalista sa itaas. Kung hindi ka sigurado kung ano ang gagawin, kausapin ang iyong doktor o parmasyutiko bago inumin ang gamot 

na ito.

o
o
o
o

Tingnan din ang seksyong "Iba pang mga gamot at Priligy”.

Thioridazine na ginagamit para sa schizophrenia Iba pang mga gamot 

para sa depression Lithium − isang gamot para sa bipolar disorder 

Linezolid − isang antibyotiko na ginagamit upang gamutin ang mga 

impeksyon Tryptophan − isang gamot upang matulungan kang 

matulog

St John's wort − isang herbal na gamot Tramadol − 

ginagamit upang gamutin ang malubhang sakit Mga 

gamot na ginagamit upang gamutin ang migraines.

Ilang gamot para sa impeksyon sa fungal, kabilang ang ketoconazole at itraconazole Ilang 
gamot para sa HIV, kabilang ang ritonavir, saquinavir, nelfinavir at atazanavir Ilang antibiotic 
para sa paggamot sa impeksyon, kabilang ang telithromycin
Nefazodone − isang antidepressant

Huwag inumin ang gamot na ito kung ang alinman sa mga nabanggit ay naaangkop sa iyo. Kung hindi ka sigurado, kausapin ang iyong doktor o 

parmasyutiko bago inumin ang gamot na ito.

Mga bata at kabataan

Ang gamot na ito ay hindi dapat gamitin sa mga bata o kabataan na wala pang 18 taong gulang.

Mga babala at pag-iingat

Makipag-usap sa iyong doktor, parmasyutiko o nars bago kumuha ng Priligy kung:

• Hindi ka pa nasuri na may napaaga na bulalas
• Mayroon ka ring isa pang problema sa sekswal, tulad ng erectile dysfunction
• Mayroon kang kasaysayan ng pagkahilo mula sa mababang presyon ng dugo

• Gumagamit ka ng mga recreational na gamot tulad ng ecstasy, LSD, narcotics o benzodiazepines

• Uminom ka ng alak (tingnan ang seksyong "Priligy sa pagkain, inumin at alak”)
• Nagkaroon ka na ba ng problema sa kalusugang pangkaisipan tulad ng depresyon, kahibangan (kabilang sa mga sintomas 

ang sobrang pagkasabik, iritable o hindi makapag-isip nang malinaw), bipolar disorder (kabilang sa mga sintomas ang 

malubhang pagbabago sa mood sa pagitan ng mania at depression) o schizophrenia (isang psychiatric disease )

May epilepsy ka
Mayroon kang kasaysayan ng pagdurugo o mga problema sa pamumuo ng dugo 

Mayroon kang mga problema sa bato

Mayroon kang, o nasa panganib ng, mataas na presyon sa mata (glaucoma).

•
•
•
•
Kung nalalapat sa iyo ang alinman sa mga nabanggit (o hindi ka sigurado), kausapin ang iyong doktor o parmasyutiko bago inumin ang 

gamot na ito.

Bago mo simulan ang pag-inom ng gamot na ito, dapat magsagawa ng pagsusuri ang iyong doktor upang matiyak na hindi masyadong 

bababa ang presyon ng iyong dugo kapag tumayo ka mula sa pagkakahiga.

Iba pang mga gamot at Priligy

Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung umiinom ka, kamakailan lamang ay uminom, o maaaring umiinom ng anumang iba pang mga 

gamot. Kabilang dito ang mga gamot na nakukuha mo nang walang reseta, tulad ng mga herbal na gamot. Ito ay dahil maaaring makaapekto ang 

Priligy sa paraan ng paggana ng ilang iba pang mga gamot. Gayundin ang ilang iba pang mga gamot ay maaaring makaapekto sa paraan ng 

paggana ng Priligy. Samakatuwid, ang paggamit ng iba pang mga gamot ay maaaring makaapekto sa maximum na dosis ng Priligy na 

pinapayagan mong inumin.
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Huwag uminom ng Priligy kasabay ng alinman sa mga sumusunod na gamot:

• Mga gamot para sa depresyon na tinatawag na 'monoamine oxidase inhibitors' (MAOIs)

• Thioridazine na ginagamit para sa schizophrenia

• Iba pang mga gamot para sa depression

• Lithium − isang gamot para sa bipolar disorder
• Linezolid - isang antibyotiko na ginagamit upang gamutin ang mga impeksyon

• Tryptophan − isang gamot para makatulog ka
• St John's wort − isang halamang gamot
• Tramadol − ginagamit upang gamutin ang malubhang sakit

• Mga gamot na ginagamit upang gamutin ang migraine.

Huwag uminom ng Priligy kasabay ng alinman sa mga gamot na nakalista sa itaas. Kung nakainom ka ng alinman sa mga gamot 

na ito, kakailanganin mong maghintay ng 14 na araw pagkatapos mong ihinto ang pag-inom nito bago mo simulan ang pag-

inom ng Priligy. Kapag tumigil ka na sa pag-inom ng Priligy, kakailanganin mong maghintay ng 7 araw bago uminom ng alinman 

sa mga gamot na nakalista sa itaas. Kung hindi ka sigurado kung ano ang gagawin, kausapin ang iyong doktor o parmasyutiko 

bago inumin ang gamot na ito.

• Ilang mga gamot para sa impeksyon sa fungal, kabilang ang ketoconazole at itraconazole
• Ilang mga gamot para sa HIV, kabilang ang ritonavir, saquinavir, nelfinavir at atazanavir
• Ilang antibiotic para sa paggamot sa impeksyon, kabilang ang telithromycin

• Nefazodone − isang antidepressant.

Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung umiinom ka ng alinman sa mga sumusunod na gamot:

• Mga gamot para sa mga problema sa kalusugan ng isip maliban sa depresyon

• Mga non-steroidal anti-inflammatory na gamot tulad ng ibuprofen o acetylsalicyclic acid
• Mga gamot na magpapanipis ng iyong dugo, tulad ng warfarin

• Ilang mga gamot na ginagamit upang gamutin ang erectile dysfunction, tulad ng sildenafil, tadalafil o vardenafil, 

dahil ang mga gamot na ito ay maaaring magpababa ng iyong presyon ng dugo, posibleng kapag nakatayo

• Ilang mga gamot na ginagamit upang gamutin ang mataas na presyon ng dugo at pananakit ng dibdib (angina) 

(tulad ng verapamil at diltiazem), o pinalaki na prostate, dahil ang mga gamot na ito ay maaari ring magpababa ng 

iyong presyon ng dugo, posibleng kapag nakatayo

• Ilang ibang gamot para sa impeksyon sa fungal, gaya ng fluconazole
• Ilang ibang gamot para sa HIV, tulad ng amprenavir at fosamprenavir
• Ilang iba pang antibiotic para sa paggamot sa impeksyon, tulad ng erythromycin at clarithromycin
• Aprepitant − ginagamit upang gamutin ang pagduduwal.

Kung hindi ka sigurado kung naaangkop sa iyo ang alinman sa mga nabanggit, kausapin ang iyong doktor o parmasyutiko bago 

inumin ang gamot na ito.

Priligy sa pagkain, inumin at alak

• Huwag uminom ng grapefruit juice sa loob ng 24 na oras bago inumin ang gamot na ito dahil maaari nitong 
mapataas ang antas ng gamot na ito sa iyong katawan.

Ang gamot na ito ay maaaring inumin nang may pagkain o walang.

Dapat mong inumin ang gamot na ito na may hindi bababa sa isang buong baso ng tubig. 

Iwasan ang alkohol kapag umiinom ng gamot na ito.

Ang mga epekto ng alkohol tulad ng pagkahilo, pag-aantok at pagkakaroon ng mabagal na reaksyon, ay maaaring 

tumaas kung iniinom kasama ng gamot na ito.

Ang pag-inom ng alak habang umiinom ng gamot na ito ay maaaring tumaas ang iyong panganib ng pinsala mula sa pagkahimatay o mula sa iba 

pang mga side effect.

•
•
•
•

•
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Pagbubuntis, dibdib−pagpapakain at pagkamayabong

Ang gamot na ito ay hindi dapat inumin ng mga babae.

Pagmamaneho at paggamit ng mga makina

Maaari kang makaramdam ng antok, nahihilo, nahimatay, nahihirapang mag-concentrate at malabo ang paningin habang umiinom ng gamot 

na ito. Kung nakakaranas ka ng alinman sa mga ito o katulad na mga epekto, dapat mong iwasan ang pagmamaneho o pagpapatakbo ng mga 

mapanganib na makinarya. Ang mga epekto ng alkohol ay maaaring tumaas kung iniinom kasama ng gamot na ito at maaari kang mas nasa 

panganib na mapinsala mula sa pagkahimatay o mula sa iba pang mga side effect kung iniinom mo ang gamot na ito na may kasamang 

alkohol.

Ang Priligy ay naglalaman ng lactose

Ang gamot na ito ay naglalaman ng lactose (isang uri ng asukal). Kung sinabihan ka ng iyong doktor na mayroon kang hindi 

pagpaparaan sa ilang mga asukal, makipag-ugnayan sa iyong doktor bago kunin ang produktong panggamot na ito.

Ang Priligy ay naglalaman ng sodium

Ang gamot na ito ay naglalaman ng mas mababa sa 1 mmol sodium (23 mg) sa bawat tablet, ibig sabihin ay mahalagang 'sodium free'.

3. Paano kumuha ng Priligy

Laging inumin ang gamot na ito nang eksakto tulad ng sinabi sa iyo ng iyong doktor o parmasyutiko. Tingnan sa iyong doktor o 

parmasyutiko kung hindi ka sigurado.

•
•
•
•

Ang inirekumendang dosis ay 30 mg. Maaaring taasan ng iyong doktor ang dosis sa 60 mg. 
Uminom lamang ng gamot 1 hanggang 3 oras bago inaasahang makipagtalik.
Huwag uminom ng gamot na ito nang higit sa isang beses bawat 24 na oras o araw-araw.

Lunukin ang mga tablet nang buo upang maiwasan ang mapait na lasa, na may hindi bababa sa isang baso ng tubig. Ito ay maaaring makatulong na 

mapababa ang iyong pagkakataong mawalan ng malay (tingnan ang 'Nahimatay at mababang presyon ng dugo' sa seksyon 4).

Ang gamot na ito ay maaaring inumin nang may pagkain o walang.

Ang gamot na ito ay hindi dapat gamitin ng mga lalaking wala pang 18 o higit sa 65 taong gulang.

Talakayin ang iyong paggamot sa Priligy sa iyong doktor pagkatapos ng unang 4 na linggo o pagkatapos ng 6 na dosis upang makita 

kung dapat mong ipagpatuloy ang paggamot. Kung ipagpatuloy ang paggamot, dapat kang magpatingin muli sa iyong doktor upang 

talakayin ito nang hindi bababa sa bawat anim na buwan.

•
•
•

Kung kukuha ka ng mas maraming Priligy kaysa sa nararapat

Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung uminom ka ng mas maraming mga tablet kaysa sa dapat mo. Maaari kang makaramdam ng sakit o may sakit.

Kung huminto ka sa pagkuha ng Priligy

Makipag-usap sa iyong doktor bago mo ihinto ang pag-inom ng gamot na ito. Maaari kang magkaroon ng mga problema sa pagtulog at 

pagkahilo pagkatapos mong ihinto ang pag-inom ng gamot na ito, kahit na hindi mo ito iniinom araw-araw.

Kung mayroon kang anumang karagdagang katanungan sa paggamit ng gamot na ito, tanungin ang iyong doktor, parmasyutiko o nars.
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4. Mga posibleng epekto

Tulad ng lahat ng mga gamot, ang gamot na ito ay maaaring magdulot ng mga side effect, bagaman hindi lahat ay nakakakuha nito.

Itigil ang pag-inom ng Priligy at magpatingin kaagad sa iyong doktor kung:

•
•
•
•
Kung mapapansin mo ang alinman sa itaas, itigil ang pag-inom ng gamot na ito at magpatingin kaagad sa iyong doktor.

Mayroon kang fit (mga seizure)

Nanghihina ka o parang magaan ang ulo kapag tumayo ka Napansin 

mo ang anumang pagbabago sa iyong kalooban

Mayroon kang anumang mga saloobin ng pagpapakamatay o saktan ang iyong sarili.

Nanghihina at mababang presyon ng dugo

Ang gamot na ito ay maaaring magpahimatay o magpababa ng presyon ng iyong dugo kapag tumayo ka. Upang makatulong na 

mapababa ang pagkakataong mangyari ito:

• Inumin ang gamot na ito na may hindi bababa sa isang basong tubig.

• Huwag inumin ang gamot na ito kung ikaw ay dehydrated (wala kang sapat na tubig sa iyong katawan). Ito ay 
maaaring mangyari kung:

- Wala kang maiinom sa nakalipas na 4 hanggang 6 na oras
- Matagal ka nang pinagpapawisan
- Mayroon kang karamdaman kung saan mayroon kang mataas na temperatura, pagtatae o pagkakasakit.

Kung sa tingin mo ay maaaring mahimatay ka (tulad ng pakiramdam na nasusuka, nahihilo, nag-iinit ang ulo, nalilito, pawisan o 

hindi normal na tibok ng puso), o pakiramdam ng magaan ang ulo kapag tumayo ka, humiga kaagad upang ang iyong ulo ay 

mas mababa kaysa sa iba ang iyong katawan o umupo na ang iyong ulo sa pagitan ng iyong mga tuhod hanggang sa bumuti 

ang pakiramdam mo. Pipigilan ka nitong mahulog at masaktan ang iyong sarili kung mahimatay ka. Huwag tumayo nang mabilis 

pagkatapos na nakaupo o nakahiga ng mahabang panahon.

Huwag magmaneho o gumamit ng anumang mga tool o makina kung pakiramdam mo ay nanghihina ka kapag umiinom ng gamot na 

ito. Sabihin sa iyong doktor kung nahimatay ka kapag umiinom ng gamot na ito.

•

•
•
•

Napakakaraniwang epekto (maaaring makaapekto sa higit sa 1 sa 10 lalaki):

•
•
•

Nahihilo
Sakit ng ulo

Masama ang pakiramdam.

Mga karaniwang side effect (maaaring makaapekto hanggang 1 sa 10 lalaki):

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nakakaramdam ng pagkamayamutin, pagkabalisa, pagkabalisa o 

hindi mapakali Pakiramdam na manhid o pagkakaroon ng 'pins 

at karayom' Nahihirapang makakuha o mapanatili ang paninigas 

Pagpapawis ng higit sa karaniwan o pamumula Pagtatae, 

paninigas ng dumi o pagkakaroon ng hangin Pananakit ng tiyan, 

bloating o pagkakasakit Problema sa pagtulog o kakaibang 

panaginip Pakiramdam ng pagod o inaantok, hikab

Nakabara ang ilong (nasal congestion) 

Pagtaas ng presyon ng dugo

Nahihirapang mag-concentrate 

Nanginginig o nanginginig

Mas mababang interes sa 

pakikipagtalik Pagri-ring sa 

tainga Malabong paningin

hindi pagkatunaw ng pagkain
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• Tuyong bibig.

Mga hindi karaniwang side effect (maaaring makaapekto hanggang 1 sa 100 lalaki):

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nanghihina o nahihilo sa pagtayo (tingnan ang payo sa itaas) 
Pagbabago sa mood, labis na pagkasabik o paranoia Pakiramdam 
na nalilito, nalilito o hindi makapag-isip ng maayos
Mabagal o hindi regular na tibok ng puso o pagtaas ng tibok ng puso Pagkawala 

ng gana sa pakikipagtalik, mga problema sa pag-abot sa orgasm Pakiramdam 

nanghihina, sedated, matamlay o pagod Pakiramdam na nanlulumo, 

kinakabahan o walang pakialam

Pakiramdam ng init, pagkabalisa, abnormal o lasing Mga problema 

sa paningin, pananakit ng mata o dilat na mga pupil Mababa o 

mataas na presyon ng dugo

Pakiramdam na makati o malamig na 

pawis Umiikot na pandamdam

Abnormal na lasa
Paggiling ng ngipin.

Mga bihirang epekto (maaaring makaapekto ng hanggang 1 sa 1,000 lalaki):

•
•
•

Nahihilo kasunod ng 
pagsusumikap Biglang nakatulog
Pagkamadalian ng pagkilos ng bituka.

Pag-uulat ng mga side effect
Kung magkakaroon ka ng anumang side effect, makipag-usap sa iyong doktor, parmasyutiko o nars. Kabilang dito ang anumang 

posibleng side effect na hindi nakalista sa leaflet na ito. Maaari ka ring direktang mag-ulat ng mga side effect sa pamamagitan ng Yellow 

Card Scheme sawww.mhra.gov.uk/yellowcard o maghanap ng MHRA Yellow Card sa Google Play o Apple App Store.Sa pamamagitan ng 

pag-uulat ng mga side effect maaari kang makatulong na magbigay ng higit pang impormasyon sa kaligtasan ng gamot na ito.

5. Paano mag-imbak ng Priligy

•
•
•

Ang produktong panggamot na ito ay hindi nangangailangan ng anumang mga espesyal na kondisyon 

ng imbakan. Ilayo ang gamot na ito sa paningin at abot ng mga bata.

Huwag gamitin ang gamot na ito pagkatapos ng petsa ng pag-expire na nakasaad sa karton pagkatapos ng EXP. Ang petsa ng pag-

expire ay tumutukoy sa huling araw ng buwang iyon.

Huwag itapon ang anumang gamot sa pamamagitan ng wastewater o basura sa bahay. Tanungin ang iyong parmasyutiko kung 

paano itapon ang mga gamot na hindi mo na ginagamit. Ang mga hakbang na ito ay makakatulong sa pagprotekta sa kapaligiran.

•

6. Mga nilalaman ng pack at iba pang impormasyon

Ano ang nilalaman ng Priligy

Ang aktibong sangkap ay dapoxetine. Ang bawat tablet ay naglalaman ng 30 mg o 60 mg dapoxetine bilang isang 

hydrochloride salt.

Ang iba pang mga sangkap ay:

• Tablet core: lactose monohydrate, microcrystalline cellulose, croscarmellose sodium, colloidal 
anhydrous silica, magnesium stearate.
Tablet coating: lactose monohydrate, hypromellose, titanium dioxide (E171), triacetin, Iron 
Oxide Black (E172), Iron Oxide Yellow (E172).

•
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Ano ang hitsura ni Priligy at mga nilalaman ng pack

• Ang Priligy 30 mg na film-coated na tablet ay mapusyaw na kulay abo, bilog, matambok, humigit-kumulang 6.5 mm ang 

lapad at na-debossed na may "30" sa loob ng isang tatsulok sa isang gilid.

Priligy 60 mg film−coated tablets ay kulay abo, bilog, matambok, humigit-kumulang 8 mm ang lapad at na-debossed na 
may "60" sa loob ng isang tatsulok sa isang gilid.

Ang mga tablet ay ibinibigay sa mga blister pack na naglalaman ng 1, 2, 3 at 6 na film-coated na tablet. Hindi lahat 

ng laki ng pack ay maaaring ibenta.

•

May-hawak ng Awtorisasyon sa Marketing at Tagagawa

May-hawak ng Awtorisasyon sa Marketing

A. Menarini Farmaceutica Internazionale SRL 
Menarini House
Mercury Park
Wycombe Lane
Wooburn Green
Buckinghamshire
HP10 0HH

Manufacturer
Menarini - Von Heyden GmbH, Leipziger Strasse 7-13, 01097 Dresden, Germany

Ang produktong panggamot na ito ay pinahintulutan sa Member States ng EEA sa ilalim ng mga sumusunod na pangalan:

Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, 
Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, 
Romania, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom (Northern Ireland): Priligy

Huling binago ang leaflet na ito noong 06/2021.
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