DÔLEŽITÉ
FAKTY O LIEKU
PRILIGY®
PRE PACIENTA

Tento materiál
je určený pre
pacientov, ktorým
lekár predpísal
liek PRILIGY®
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Dôležité informácie
o liečbe
Liek PRILIGY® sa používa na liečbu
predčasnej ejakulácie u mužov vo veku
18 až 64 rokov.
PRILIGY® sa má užiť 1 až 3 hodiny
pred pohlavným stykom, podľa pokynov
vášho lekára.
PRILIGY® predlžuje čas potrebný na
ejakuláciu a môže zlepšiť jej ovládanie.
Tým sa môže znížiť frustrácia alebo obavy
spojené s rýchlou ejakuláciou.
Najčastejšími vedľajšími účinkami sú závrat,
bolesť hlavy a nevoľnosť.
Menej často sa môžu vyskytnúť aj mdloby.
Ak máte pocit, že by ste mohli upadnúť do
mdlôb, ihneď si buď ľahnite, alebo sadnite
s hlavou medzi kolenami a v tejto polohe
zotrvajte, kým sa nebudete cítiť lepšie.
Pre viac informácií:
• Porozprávajte sa so svojím lekárom
alebo lekárnikom.
• Prečítajte si písomnú informáciu
pre používateľa, ktorá je priložená
k lieku.
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PE a PRILIGY

®

Dôležité informácie

Dôle

Liečba predčasnej ejakulácie (PE)

PRIL

V záujme dosiahnutia úspechu pri liečbe PE
liekom PRILIGY® si prečítajte všetky
dôležité informácie uvedené v tejto brožúre.
Pre ďalšie informácie sa obráťte
na svojho lekára alebo lekárnika.

PE a PRILIGY ®
Predčasná ejakulácia je veľmi nepríjemný
zdravotný problém.
Muži s PE a ich partnerky môžu pociťovať
úzkosť, frustráciu a môžu mať problémy
vo vzťahoch.
PE je definovaná ako:
Pretrvávajúca alebo opakujúca sa
ejakulácia s minimálnou predchádzajúcou
stimuláciou, ku ktorej dochádza
pred vniknutím do vagíny, počas neho
alebo krátko po ňom.
Neschopnosť ovládať alebo zabrániť
ejakulácii krátko pred vaginálnou
penetráciou alebo počas nej.
Negatívne osobné následky, napríklad
úzkosť.

PE je nepríjemný
zdravotný problém.
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Dôležité informácie

PRILIGY® môže pomôcť zlepšiť PE

PE)

e PE

PRILIGY® obsahuje liečivo dapoxetín.
Dapoxetín patrí do skupiny liekov nazývaných
„selektívne inhibítory spätného vychytávania
serotonínu“ (SSRI). Zvyšuje hladinu serotonínu,
čo je prirodzená chemická látka, ktorá môže
predĺžiť čas do ejakulácie tým, že spomalí
tie dráhy v organizme, ktoré súvisia s PE.
PRILIGY® účinkuje rýchlo a z organizmu
sa rýchlo vylučuje.
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PRILIGY® môže
pomôcť zlepšiť PE.
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Dôle

Čo očakávať počas liečby PRILIGY®
U mužov liečených PRILIGY® môže nastať:
dlhší čas do ejakulácie
pocit lepšej kontroly ejakulácie
vyššia spokojnosť s pohlavným stykom
menej úzkosti súvisiacej s PE
celkový dojem, že PE sa zlepšila.

Predĺ
do eja

PRILIGY môže zvýšiť
pocit lepšej kontroly
ejakulácie a čas do
ejakulácie.
®

U niektorých mužov dôjde k určitému zlepšeniu
PE už po prvom použití PRILIGY®, kým iní
ho budú musieť užiť viackrát, kým spozorujú
nejaké zlepšenie.
Počas liečby PE predĺžený čas do ejakulácie
vedie k pocitu jej lepšieho ovládania. Tento pocit
lepšieho ovládania môže obmedziť frustráciu
alebo obavy z rýchlej ejakulácie a zlepšiť
spokojnosť s pohlavným stykom.
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Dôležité informácie

ILIGY®

Lepšia spokojnosť
s pohlavným stykom

m

Predĺžený čas
do ejakulácie

ýšiť
ly

Pocit lepšieho
ovládania ejakulácie

Menej úzkosti
v súvislosti s PE
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Čo očakávať
od PRILIGY ®

Zlepšenie PE s PRILIGY®

ať:

Dôle

Kto by mal PRILIGY® užívať?

Nepo

PRILIGY® je liek určený na liečbu
PE u mužov vo veku 18 až 64 rokov.
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PRILIGY® je určený len pre mužov,
ktorým lekár diagnostikoval PE.

PRILIGY® je liek,
ktorého výdaj je
viazaný na lekársky
predpis.

PRILIGY® NEDÁVAJTE nikomu inému,
aj ke ď môže mať rovnaké alebo podobné
príznaky ako vy.
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Dôležité informácie

Nepoužívajte PRILIGY®, ak:
Vám Váš lekár nediagnostikoval PE
ste alergický na dapoxetín alebo inú zložku
PRILIGY® (uvedenú v príbalovej informácii
pre pacienta)
máte problémy so srdcom, napríklad srdcové
zlyhanie alebo problémy so srdcovým rytmom
máte stredne závažné až závažné problémy
s pečeňou
trpíte mániou alebo ťažkou depresiou,
alebo ste ňou trpeli v minulosti

k,
e
sky

mu,
odobné

užívate niektoré lieky, napríklad inhibítory
monoaminooxidázy (IMAO) alebo iné lieky
na depresiu, tioridazín na liečbu schizofrénie,
niektoré lieky na plesňové infekcie, niektoré lieky
na HIV, niektoré antibiotiká na liečbu infekcií,
lítium na bipolárnu poruchu, tryptofán na lepší
spánok, bylinné preparáty s ľubovníkom
bodkovaným, tramadol na liečbu silnej
bolesti a lieky používané na liečbu migrény.
Navyše:
prípravok PRILIGY® by ste nemali užívať,
ak užívate inhibítory PDE-5 (používané na
liečbu erektilnej dysfunkcie), pretože kombinovanie prípravku PRILIGY® s týmito liekmi
môže zvýšiť pravdepodobnosť mdlôb
poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom
o všetkých liekoch vrátane rastlinných,
ktoré užívate
PRILIGY® nie je určený pre ženy.
Ak si nie ste istý, či by ste PRILIGY® mali
užívať, porozprávajte sa so svojím
lekárom.
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Ako užívať PRILIGY ®
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PRILIGY® užite 1 až 3 hodiny pred
pohlavným stykom, nie však častejšie
než raz za 24 hodín.
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Odporúčaná úvodná dávka pre všetkých
pacientov je 30 mg. Váš lekár Vám môže
dávku zvýšiť na 60 mg.
Tablety prehĺtajte celé, aby ste predišli horkej
chuti, a zapite ich najmenej jedným plným
pohárom vody.
PRILIGY® sa môže užívať s jedlom
alebo bez jedla.
Počas užívania PRILIGY® sa vyhýbajte
konzumácii alkoholu. Kombinácia PRILIGY®
a alkoholu môže zvýšiť pravdepodobnosť mdlôb,
ako aj účinky spojené s alkoholom, napríklad
závrat, ospalosť a pomalé reakcie.
PRILIGY® nepoužívajte v kombinácii
s rekreačnými drogami (napríklad extázou, LSD,
narkotikami alebo benzodiazepínmi), ktoré môžu
v kombinácii s PRILIGY® vyvolať potenciálne
závažné reakcie.

Ďalšie

inform

PRILIGY® užívajte
1 až 3 hodiny pred
pohlavným stykom.

Neužívajte viac PRILIGY®,
než Vám predpísal lekár.
PRILIGY® neužívajte častejšie než
raz za 24 hodín a neužívajte každý deň.
Ďalšie informácie nájdete v písomnej
informácii pre používateľa.
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Dôležité informácie

Pri užívaní PRILIGY® buďte opatrný,
pretože môže vyvolať mdloby alebo závrat.
Ak cítite, že by ste mohli upadnúť do mdlôb
(napríklad máte závrat, alebo ste omámený),
ihneď si ľahnite, a to tak, aby ste mali hlavu
nižšie než zvyšok tela, alebo si sadnite
a hlavu si dajte medzi kolená. V tejto polohe
zotrvajte, kým sa nebudete cítiť lepšie.
Takto predídete pádu a poraneniu, ak by ste
náhodou odpadli.
Ak máte závrat, alebo ste omámený, neveďte
vozidlo a neobsluhujte stroje.
Počas užívania PRILIGY® nekonzumujte
alkohol. Kombinácia PRILIGY® a alkoholu
môže zvýšiť pravdepodobnosť upadnutia do
mdlôb, čím sa zvýši riziko náhodného poranenia
a zároveň môže dôjsť aj k zvýrazneniu účinkov
súvisiacich s alkoholom.
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Ďalšie informácie nájdete v písomnej
informácii pre používateľa.
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Užívanie PRILIGY®

Dôležité: pri užívaní PRILIGY ®
buďte opatrný

Dôle

Možné vedľajšie účinky
Tak ako všetky lieky, aj PRILIGY®
môže spôsobovať vedľajšie účinky,
hoci sa neprejavia u každého.
Veľmi časté vedľajšie účinky PRILIGY®
(postihujú najmenej 1 z 10 osôb):
závrat
bolesť hlavy
nevoľnosť

Najčastejšími vedľajšími
účinkami PRILIGY® sú
závrat, bolesť hlavy
a nevoľnosť.

Úplné
nájde
pre p

Po užití PRILIGY® sa môžu vyskytnúť mdloby,
hoci podľa hlásení k nim nedochádza často
(postihujú 1 až 10 užívateľov z 1 000).
Úplný zoznam častých vedľajších účinkov
(postihujúcich 1 z 10 až 1 zo 100 osôb)
nájdete v písomnej informácii pre používateľa.
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Dôležité informácie

PRILIGY® prestaňte užívať a okamžite
navštívte lekára, ak:
máte kŕče (záchvaty)
po postavení sa upadnete do mdlôb,
alebo sa cítite omámený
spozorujete nejaké zmeny nálad
máte samovražedné myšlienky alebo myšlienky
na sebapoškodzovanie.

®

Ak spozorujete niektorý z vyššie uvedených
prejavov, tento liek prestaňte užívať a okamžite
navštívte lekára.

šími
sú

Úplné informácie o bezpeč nosti lieku
nájdete v písomnej informácii
pre používateľa.

dloby,
sto

Dôležité bezpečnostné
informácie

v

ateľa.
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Tri kroky k zníženiu rizika mdlôb
a nízkeho krvného tlaku
Mdloby alebo nízky
krvný tlak sa môžu
vyskytnúť po postavení
sa, toto riziko však
môžete znížiť pomocou
3 jednoduchých krokov
1. PRILIGY® zapite vodou a neužívajte ho,
ak ste dehydrovaný.
Dehydrovaný môžete byť, alebo v tele nemusíte
mať dosť vody, ak:
ste v predchádzajúcich 4 až 6 hodinách
nič nepili
ste sa dlho potili
máte ochorenie sprevádzané vysokou
teplotou alebo hnačkou, alebo vraciate.
2. Keď ste užili PRILIGY®, po dlhodobom
sedení alebo ležaní nevstávajte rýchlo.
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Dôležité informácie

ôb
3. Ak sa po postavení cítite omámený
alebo máte pocit, že by ste mohli
upadnúť do mdlôb, ihneď si ľahnite
a to tak, aby ste mali hlavu nižšie
než zvyšok tela, alebo si sadnite
a hlavu si dajte medzi kolená.
V tejto polohe zotrvajte, kým sa
nebudete cítiť lepšie.

y
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Takto predídete pádu a poraneniu,
keby ste náhodou odpadli.
Príznaky možného upadnutia do mdlôb:

e ho,

emusíte
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nevoľnosť

potenie

zmätenosť
závrat

omámenosť
abnormálny tep

Ak Vám je počas užívania PRILIGY®
na odpadnutie, neveďte vozidlo
a neobsluhujte stroje.

bom
hlo.

Keď počas užívania tohto lieku odpadnete,
povedzte to svojmu lekárovi.
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Ako si byť istý, že je Váš prípravok
PRILIGY ® pravý

3

PRILIGY® kupujte len
od legálnych predajcov
Rovnako ako je to dnes v prípade všetkých liekov,
aj s týmto liekom sa spája riziko falšovania.
Falošné produkty nemusia obsahovať správne
liečivo, nemusia obsahovať vôbec žiadne liečivo,
alebo dokonca môžu obsahovať škodlivé látky.
Aby ste ochránili svoje zdravie, dodržiavajte
nasledujúce kroky:
1. PRILIGY® si na základe lekárskeho
predpisu objednajte len od legálnych
predajcov, napríklad v miestnej lekárni.
Nekupujte PRILIGY ® bez lekárskeho
predpisu na internete, pretože mnoho
webových stránok ponúka falošné lieky.
Zoznam subjektov vykonávajúcich internetový
výdaj liekov je uvedený na stránke
Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv.
Buďte opatrný v prípade webových stránok,
ktoré nevyžadujú lekársky predpis od Vášho
lekára alebo ponúkajú špeciálne ceny liekov,
pretože takéto stránky často predávajú
falošné lieky.
2. Venujte pozornosť tomu, ako by mal liek
a jeho obal vyzerať (pozri nasledujúcu časť
„Balenie PRILIGY®“). Ak sú vo vzhľade
nejaké odlišnosti, liek neužívajte.
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Dôležité informácie

avok
3. Navštívte stránku www.genuinepriligy.com
a overte si, či je Váš PRILIGY® pravý.

n
cov

Na bočnej strane balenia je vytlačené
sériové číslo. Toto sériové číslo je na každom
balení lieku PRILIGY® iné a na balenie bolo
vytlačené počas výroby. Je to 12-miestne číslo
začínajúce písmenami SČ.
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Keď si otvoríte stránku www.genuinepriligy.com,
najprv si zvoľte svoj jazyk a potom postupujte
podľa pokynov, aby ste mohli zadať
12-miestne číslo.

ch
árni.
o
ho
ieky.

Zadajte 12-miestne číslo
(nezadávajte písmená SČ). Dozviete sa,
či je Váš PRILIGY® pravý alebo nie.

ernetový

ánok,
Vášho
liekov,
ú
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Identifikácia pravosti
PRILIGY ®

al liek
cu časť
de

Dôle

Balenie PRILIGY®
PRILIGY® sa dodáva v blistroch, ktoré obsahujú
3 alebo 6 filmom obalených tabliet. Blistre sú
zabalené v trojitom obale s uvedením dôležitých
informácií, ktoré musíte poznať predtým, než
PRILIGY® užijete. Tento trojitý obal je zapečatený
striebornou nálepkou, na ktorej bude zrejmé,
ak s ňou niekto neoprávnene manipuloval. Po
odstránení zapečatenia zostanú na obale lepkavé
zvyšky pripomínajúce mozaiku. Ak je pečať
otvorená alebo chýba, liek neužívajte.Tablety
sú okrúhle a na jednej strane majú vnútri
trojuholníka vyryté číslo.
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PRILIGY ® 30 mg

PRILIGY ® 60 mg
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Ak máte podozrenie, že Váš PRILIGY® nie je
pravý, liek neužívajte. Kontaktujte svojho
lekára alebo lekárnika, prípadne zatelefonujte
na telefónne číslo zákazníckej linky
spoločnosti Berlin-Chemie/Menarini:
+421 905 551 639

19
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Tento materiál je súčasťou Risk Management
Plánu držiteľa registračného rozhodnutia o lieku.
Dátum výroby materiálu: máj 2017
Zastúpenie v SR: Berlin-Chemie AG, Palisády 29
811 06 Bratislava, tel.: 02/5443 0730,
fax: 02/5443 0724, slovakia@berlin-chemie.com
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Dôležité informácie
o liečbe
Liek PRILIGY® sa používa na liečbu
predčasnej ejakulácie u mužov vo veku
18 až 64 rokov.
PRILIGY® sa má užiť 1 až 3 hodiny
pred pohlavným stykom, podľa pokynov
vášho lekára.
PRILIGY® predlžuje čas potrebný na
ejakuláciu a môže zlepšiť jej ovládanie.
Tým sa môže znížiť frustrácia alebo obavy
spojené s rýchlou ejakuláciou.
Najčastejšími vedľajšími účinkami sú závrat,
bolesť hlavy a nevoľnosť.
Menej často sa môžu vyskytnúť aj mdloby.
Ak máte pocit, že by ste mohli upadnúť do
mdlôb, ihneď si buď ľahnite, alebo sadnite
s hlavou medzi kolenami a v tejto polohe
zotrvajte, kým sa nebudete cítiť lepšie.
Pre viac informácií:
• Porozprávajte sa so svojím lekárom
alebo lekárnikom.
• Prečítajte si písomnú informáciu
pre používateľa, ktorá je priložená
k lieku.
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Dôle

Liečba predčasnej ejakulácie (PE)

PRIL

V záujme dosiahnutia úspechu pri liečbe PE
liekom PRILIGY® si prečítajte všetky
dôležité informácie uvedené v tejto brožúre.
Pre ďalšie informácie sa obráťte
na svojho lekára alebo lekárnika.

PE a PRILIGY ®
Predčasná ejakulácia je veľmi nepríjemný
zdravotný problém.
Muži s PE a ich partnerky môžu pociťovať
úzkosť, frustráciu a môžu mať problémy
vo vzťahoch.
PE je definovaná ako:
Pretrvávajúca alebo opakujúca sa
ejakulácia s minimálnou predchádzajúcou
stimuláciou, ku ktorej dochádza
pred vniknutím do vagíny, počas neho
alebo krátko po ňom.
Neschopnosť ovládať alebo zabrániť
ejakulácii krátko pred vaginálnou
penetráciou alebo počas nej.
Negatívne osobné následky, napríklad
úzkosť.

PE je nepríjemný
zdravotný problém.
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PRILIGY® môže pomôcť zlepšiť PE

PE)

e PE

PRILIGY® obsahuje liečivo dapoxetín.
Dapoxetín patrí do skupiny liekov nazývaných
„selektívne inhibítory spätného vychytávania
serotonínu“ (SSRI). Zvyšuje hladinu serotonínu,
čo je prirodzená chemická látka, ktorá môže
predĺžiť čas do ejakulácie tým, že spomalí
tie dráhy v organizme, ktoré súvisia s PE.
PRILIGY® účinkuje rýchlo a z organizmu
sa rýchlo vylučuje.
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Dôle

Čo očakávať počas liečby PRILIGY®
U mužov liečených PRILIGY® môže nastať:
dlhší čas do ejakulácie
pocit lepšej kontroly ejakulácie
vyššia spokojnosť s pohlavným stykom
menej úzkosti súvisiacej s PE
celkový dojem, že PE sa zlepšila.

Predĺ
do eja

PRILIGY môže zvýšiť
pocit lepšej kontroly
ejakulácie a čas do
ejakulácie.
®

U niektorých mužov dôjde k určitému zlepšeniu
PE už po prvom použití PRILIGY®, kým iní
ho budú musieť užiť viackrát, kým spozorujú
nejaké zlepšenie.
Počas liečby PE predĺžený čas do ejakulácie
vedie k pocitu jej lepšieho ovládania. Tento pocit
lepšieho ovládania môže obmedziť frustráciu
alebo obavy z rýchlej ejakulácie a zlepšiť
spokojnosť s pohlavným stykom.
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ILIGY®

Lepšia spokojnosť
s pohlavným stykom

m

Predĺžený čas
do ejakulácie

ýšiť
ly

Pocit lepšieho
ovládania ejakulácie

Menej úzkosti
v súvislosti s PE

epšeniu
iní
orujú

ácie
nto pocit
ráciu
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Čo očakávať
od PRILIGY ®

Zlepšenie PE s PRILIGY®

ať:

Dôle

Kto by mal PRILIGY® užívať?

Nepo

PRILIGY® je liek určený na liečbu
PE u mužov vo veku 18 až 64 rokov.

Vá

ste
PR
pr
má
zly
má
sp
trp
ale

PRILIGY® je určený len pre mužov,
ktorým lekár diagnostikoval PE.

PRILIGY® je liek,
ktorého výdaj je
viazaný na lekársky
predpis.

PRILIGY® NEDÁVAJTE nikomu inému,
aj ke ď môže mať rovnaké alebo podobné
príznaky ako vy.

už
mo
na
nie
na
líti
sp
bo
bo

Na
pr
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no
mô
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ov
kto
PR

Ak
už
lek
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Nepoužívajte PRILIGY®, ak:
Vám Váš lekár nediagnostikoval PE
ste alergický na dapoxetín alebo inú zložku
PRILIGY® (uvedenú v príbalovej informácii
pre pacienta)
máte problémy so srdcom, napríklad srdcové
zlyhanie alebo problémy so srdcovým rytmom
máte stredne závažné až závažné problémy
s pečeňou
trpíte mániou alebo ťažkou depresiou,
alebo ste ňou trpeli v minulosti

k,
e
sky

mu,
odobné

užívate niektoré lieky, napríklad inhibítory
monoaminooxidázy (IMAO) alebo iné lieky
na depresiu, tioridazín na liečbu schizofrénie,
niektoré lieky na plesňové infekcie, niektoré lieky
na HIV, niektoré antibiotiká na liečbu infekcií,
lítium na bipolárnu poruchu, tryptofán na lepší
spánok, bylinné preparáty s ľubovníkom
bodkovaným, tramadol na liečbu silnej
bolesti a lieky používané na liečbu migrény.
Navyše:
prípravok PRILIGY® by ste nemali užívať,
ak užívate inhibítory PDE-5 (používané na
liečbu erektilnej dysfunkcie), pretože kombinovanie prípravku PRILIGY® s týmito liekmi
môže zvýšiť pravdepodobnosť mdlôb
poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom
o všetkých liekoch vrátane rastlinných,
ktoré užívate
PRILIGY® nie je určený pre ženy.
Ak si nie ste istý, či by ste PRILIGY® mali
užívať, porozprávajte sa so svojím
lekárom.

8
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Ako užívať PRILIGY ®

Dôle
buďt

PRILIGY® užite 1 až 3 hodiny pred
pohlavným stykom, nie však častejšie
než raz za 24 hodín.

Pr
pr
Ak
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ihn
niž
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ná
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mô
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az
sú

Odporúčaná úvodná dávka pre všetkých
pacientov je 30 mg. Váš lekár Vám môže
dávku zvýšiť na 60 mg.
Tablety prehĺtajte celé, aby ste predišli horkej
chuti, a zapite ich najmenej jedným plným
pohárom vody.
PRILIGY® sa môže užívať s jedlom
alebo bez jedla.
Počas užívania PRILIGY® sa vyhýbajte
konzumácii alkoholu. Kombinácia PRILIGY®
a alkoholu môže zvýšiť pravdepodobnosť mdlôb,
ako aj účinky spojené s alkoholom, napríklad
závrat, ospalosť a pomalé reakcie.
PRILIGY® nepoužívajte v kombinácii
s rekreačnými drogami (napríklad extázou, LSD,
narkotikami alebo benzodiazepínmi), ktoré môžu
v kombinácii s PRILIGY® vyvolať potenciálne
závažné reakcie.

Ďalšie

inform

PRILIGY® užívajte
1 až 3 hodiny pred
pohlavným stykom.

Neužívajte viac PRILIGY®,
než Vám predpísal lekár.
PRILIGY® neužívajte častejšie než
raz za 24 hodín a neužívajte každý deň.
Ďalšie informácie nájdete v písomnej
informácii pre používateľa.
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Pri užívaní PRILIGY® buďte opatrný,
pretože môže vyvolať mdloby alebo závrat.
Ak cítite, že by ste mohli upadnúť do mdlôb
(napríklad máte závrat, alebo ste omámený),
ihneď si ľahnite, a to tak, aby ste mali hlavu
nižšie než zvyšok tela, alebo si sadnite
a hlavu si dajte medzi kolená. V tejto polohe
zotrvajte, kým sa nebudete cítiť lepšie.
Takto predídete pádu a poraneniu, ak by ste
náhodou odpadli.
Ak máte závrat, alebo ste omámený, neveďte
vozidlo a neobsluhujte stroje.
Počas užívania PRILIGY® nekonzumujte
alkohol. Kombinácia PRILIGY® a alkoholu
môže zvýšiť pravdepodobnosť upadnutia do
mdlôb, čím sa zvýši riziko náhodného poranenia
a zároveň môže dôjsť aj k zvýrazneniu účinkov
súvisiacich s alkoholom.

ch
ôže

horkej
ným

e
LIGY®
osť mdlôb,
príklad

zou, LSD,
toré môžu
nciálne

Ďalšie informácie nájdete v písomnej
informácii pre používateľa.

d
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Y®,
kár.
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Užívanie PRILIGY®

Dôležité: pri užívaní PRILIGY ®
buďte opatrný

Dôle

Možné vedľajšie účinky
Tak ako všetky lieky, aj PRILIGY®
môže spôsobovať vedľajšie účinky,
hoci sa neprejavia u každého.
Veľmi časté vedľajšie účinky PRILIGY®
(postihujú najmenej 1 z 10 osôb):
závrat
bolesť hlavy
nevoľnosť

Najčastejšími vedľajšími
účinkami PRILIGY® sú
závrat, bolesť hlavy
a nevoľnosť.

Úplné
nájde
pre p

Po užití PRILIGY® sa môžu vyskytnúť mdloby,
hoci podľa hlásení k nim nedochádza často
(postihujú 1 až 10 užívateľov z 1 000).
Úplný zoznam častých vedľajších účinkov
(postihujúcich 1 z 10 až 1 zo 100 osôb)
nájdete v písomnej informácii pre používateľa.

12

13

Dôležité informácie

PRILIGY® prestaňte užívať a okamžite
navštívte lekára, ak:
máte kŕče (záchvaty)
po postavení sa upadnete do mdlôb,
alebo sa cítite omámený
spozorujete nejaké zmeny nálad
máte samovražedné myšlienky alebo myšlienky
na sebapoškodzovanie.

®

Ak spozorujete niektorý z vyššie uvedených
prejavov, tento liek prestaňte užívať a okamžite
navštívte lekára.

šími
sú

Úplné informácie o bezpeč nosti lieku
nájdete v písomnej informácii
pre používateľa.

dloby,
sto

Dôležité bezpečnostné
informácie

v

ateľa.
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Tri kroky k zníženiu rizika mdlôb
a nízkeho krvného tlaku
Mdloby alebo nízky
krvný tlak sa môžu
vyskytnúť po postavení
sa, toto riziko však
môžete znížiť pomocou
3 jednoduchých krokov
1. PRILIGY® zapite vodou a neužívajte ho,
ak ste dehydrovaný.
Dehydrovaný môžete byť, alebo v tele nemusíte
mať dosť vody, ak:
ste v predchádzajúcich 4 až 6 hodinách
nič nepili
ste sa dlho potili
máte ochorenie sprevádzané vysokou
teplotou alebo hnačkou, alebo vraciate.
2. Keď ste užili PRILIGY®, po dlhodobom
sedení alebo ležaní nevstávajte rýchlo.
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ôb
3. Ak sa po postavení cítite omámený
alebo máte pocit, že by ste mohli
upadnúť do mdlôb, ihneď si ľahnite
a to tak, aby ste mali hlavu nižšie
než zvyšok tela, alebo si sadnite
a hlavu si dajte medzi kolená.
V tejto polohe zotrvajte, kým sa
nebudete cítiť lepšie.

y

vení

ocou
okov

Takto predídete pádu a poraneniu,
keby ste náhodou odpadli.
Príznaky možného upadnutia do mdlôb:

e ho,

emusíte

nách

ou
ate.

nevoľnosť

potenie

zmätenosť
závrat

omámenosť
abnormálny tep

Ak Vám je počas užívania PRILIGY®
na odpadnutie, neveďte vozidlo
a neobsluhujte stroje.

bom
hlo.

Keď počas užívania tohto lieku odpadnete,
povedzte to svojmu lekárovi.
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Ako si byť istý, že je Váš prípravok
PRILIGY ® pravý

3

PRILIGY® kupujte len
od legálnych predajcov
Rovnako ako je to dnes v prípade všetkých liekov,
aj s týmto liekom sa spája riziko falšovania.
Falošné produkty nemusia obsahovať správne
liečivo, nemusia obsahovať vôbec žiadne liečivo,
alebo dokonca môžu obsahovať škodlivé látky.
Aby ste ochránili svoje zdravie, dodržiavajte
nasledujúce kroky:
1. PRILIGY® si na základe lekárskeho
predpisu objednajte len od legálnych
predajcov, napríklad v miestnej lekárni.
Nekupujte PRILIGY ® bez lekárskeho
predpisu na internete, pretože mnoho
webových stránok ponúka falošné lieky.
Zoznam subjektov vykonávajúcich internetový
výdaj liekov je uvedený na stránke
Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv.
Buďte opatrný v prípade webových stránok,
ktoré nevyžadujú lekársky predpis od Vášho
lekára alebo ponúkajú špeciálne ceny liekov,
pretože takéto stránky často predávajú
falošné lieky.
2. Venujte pozornosť tomu, ako by mal liek
a jeho obal vyzerať (pozri nasledujúcu časť
„Balenie PRILIGY®“). Ak sú vo vzhľade
nejaké odlišnosti, liek neužívajte.
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avok
3. Navštívte stránku www.genuinepriligy.com
a overte si, či je Váš PRILIGY® pravý.

n
cov

Na bočnej strane balenia je vytlačené
sériové číslo. Toto sériové číslo je na každom
balení lieku PRILIGY® iné a na balenie bolo
vytlačené počas výroby. Je to 12-miestne číslo
začínajúce písmenami SČ.

ých liekov,
nia.
právne
e liečivo,
é látky.
ajte

Keď si otvoríte stránku www.genuinepriligy.com,
najprv si zvoľte svoj jazyk a potom postupujte
podľa pokynov, aby ste mohli zadať
12-miestne číslo.

ch
árni.
o
ho
ieky.

Zadajte 12-miestne číslo
(nezadávajte písmená SČ). Dozviete sa,
či je Váš PRILIGY® pravý alebo nie.

ernetový

ánok,
Vášho
liekov,
ú
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Identifikácia pravosti
PRILIGY ®

al liek
cu časť
de

Dôle

Balenie PRILIGY®
PRILIGY® sa dodáva v blistroch, ktoré obsahujú
3 alebo 6 filmom obalených tabliet. Blistre sú
zabalené v trojitom obale s uvedením dôležitých
informácií, ktoré musíte poznať predtým, než
PRILIGY® užijete. Tento trojitý obal je zapečatený
striebornou nálepkou, na ktorej bude zrejmé,
ak s ňou niekto neoprávnene manipuloval. Po
odstránení zapečatenia zostanú na obale lepkavé
zvyšky pripomínajúce mozaiku. Ak je pečať
otvorená alebo chýba, liek neužívajte.Tablety
sú okrúhle a na jednej strane majú vnútri
trojuholníka vyryté číslo.

Ak
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PRILIGY ® 30 mg

PRILIGY ® 60 mg
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Ak máte podozrenie, že Váš PRILIGY® nie je
pravý, liek neužívajte. Kontaktujte svojho
lekára alebo lekárnika, prípadne zatelefonujte
na telefónne číslo zákazníckej linky
spoločnosti Berlin-Chemie/Menarini:
+421 905 551 639
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