טרם נטילת התרופה חייב המטופל לעבור בדיקה רפואית מקיפה ,על מנת לוודא שהטיפול מתאים לו ושאינו סובל
מבעיות קרדיווסקולריות )לב וכלי דם( ,שכן גם פעילות מינית כשלעצמה כרוכה ברמה מסויימת של מאמץ ללב.
עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים
)תכשירים רפואיים( התשמ"ו – 1986
תרופה זו חייבת במרשם רופא
קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה
פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר

ויאגרה®

ויאגרה®

ויאגרה®

מ"ג
טבליות

מ"ג
טבליות

50

100

25

הרכב:
כל טבליה מכילה:
Sildenafil Citrate
Equivalent to 25 mg Sildenafil

מ"ג
טבליות

כל טבליה מכילה:
Sildenafil Citrate
Equivalent to 50 mg Sildenafil

כל טבליה מכילה:
Sildenafil Citrate
Equivalent to 100 mg Sildenafil

מרכיבים בלתי פעילים:
Microcrystalline Cellulose, Calcium Hydrogen Phosphate, Croscremllose Sodium, Magnesium Stearate, Opadry Blue, Purified
Water, Opadry Clear.

קבוצה תרפויטית:
מעכב לאנזים PDE5

פעילות רפואית:
לטיפול באין אונות )  ( erectile dysfunctionאצל גברים.
מתי אין להשתמש בתכשיר?
אין להשתמש אם ידועה לך רגישות לאחד ממרכיבי התרופה.
אין להשתמש אם הינך נוטל לסירוגין או באופן רציף ניטרטים אורגנים ,ניטריטים אורגנים או תורמי ניטריק אוקסיד בכל
צורה שהיא.
התכשיר אינו מיועד לנשים.
אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני תחילת הטיפול:
אם הנך סובל או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד :הלב ו/או כלי דם ,מערכת העיכול )כגון אולקוס( ,מערכת הדם )כגון
קרישה ,מח-העצמות ,לוקמיה( ,משינוי בצורת איבר המין או ממצבים העלולים לגרום לזיקפה ממושכת כגון :
 ,sickle cell anemia, multiple myelomaהכבד )כגון – שחמת( ,אי ספיקה כלייתית חמורה ,תת לחץ דם )לחץ דם נמוך מ-
 ,(90/50לחץ דם גבוה )לחץ דם גבוה מ ,(170/110 -עיניים )כגון רטיניטיס פיגמנטוזה(  -לא מומלץ לטפל בחולים אשר להם
פגיעות ברשתית
אם סבלת בעבר אובדן ראיה מסוג ). NAION(non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy
מטופלים מעל גיל  65יטופלו במינון התחלתי מופחת
אזהרות:
אדם שנטל ויאגרה ונזקק לטיפול רפואי כלשהו חייב לדווח מיידית לצוות הרפואי המטפל כי נטל תרופה זו כדי למנוע
מצב בו ינתן לו טיפול בניטרטים או מרחיבי כלי דם אחרים.
אם הנך רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי ,עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה.
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תגובות בין תרופתיות:
אם הנך נוטל תרופה נוספת ,או אם גמרת זה עתה טיפול בתרופה אחרת ,עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים
או אי יעילות הנובעים מתגובות בין תרופתיות ,במיוחד לגבי תרופות מהקבוצות הבאות :קטוקונזול )נגד פטריות(
סימטידין )לכיב קיבה( ,אריתרומיצין )אנטיביוטיקה( ,דוקסזוצין )לטיפול ביתר לחץ דם( ,מעכבי  HIVפרוטאז )לטפול
באיידס( כגון :סקוינויר ,ריטונויר ,אלפא בלוקרס )תרופות מקבוצת חוסמי אלפא(
אין להשתמש בו זמנית בתכשירים אחרים לטיפול באין אונות.
תופעות לוואי:
בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה ,בזמן השימוש בה עלולות להופיע תופעות לוואי ,כגון :כאב ראש ,אדמומיות בפנים,
הפרעות במערכת העיכול כולל שלשול ,גודש באף ,הפרעות בראייה ,סחרחורת ,התקף כיפיון או הישנות של התקף כיפיון,
פריחה ,זיקפה ממושכת  ,רגישות יתר ,לחץ דם נמוך ,דופק מהיר ,כאב עיניים ,הקאות ,דימום מהאף .אם התופעות הנ"ל
מתמשכות ו/או מטרידות יש לפנות לרופא .בכל מקרה שבו הנך מרגיש תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה ,או אם חל
שינוי בהרגשתך הכללית עליך להתייעץ עם הרופא מייד.
תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת:
אובדן ראיה פתאומי בעין אחת או בשתי העיניים ,ירידה פתאומית בשמיעה או איבוד שמיעה  :הפסק טיפול ופנה לרופא
מייד.
מינון:
מינון לפי הוראת הרופא בלבד.
מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מרופא :טבליה אחת כשעה לפני קיום יחסי מין.
אין ליטול יותר מטבליה אחת ביום .אין לעבור על המנה המומלצת.
תרופה זו אינה מיועדת לילדים.
אופן השימוש:
אין ללעוס! לבלוע את התרופה עם מעט מים.
מנע הרעלה!
תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה.
אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה ,פנה מייד לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.
אין לגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא !
תרופה זו נרשמה לטיפול במצבך ,בחולה אחר היא עלולה להזיק .אל תיתן תרופה זו לקרוביך ,שכניך או מכריך.
אין ליטול תרופות בחושך! יש לבדוק התווית והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה .יש להרכיב משקפיים אם הנך זקוק
להם.
אחסנה :מתחת ל 30◦ -במקום יבש.
גם לפי תנאי האריזה/האחסנה המומלצים ,תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד .נא לשים לב לתאריך התפוגה של
התכשיר ! בכל מקרה של ספק עליך להיוועץ ברוקח שיספק לך את התרופה.
אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.
מספר רישום התרופה1113629459 ,1113729460 1113829461 :
יצרן :פייזר .אמבואז ,צרפת
עבור פייזר פרמצבטיקה ישראל בע"מ ,שנקר  ,9הרצליה פיתוח 46725
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