FOLHETO INFORMATIVO: INFORMAÇÃO PARA O UTILIZADOR
Levitra 20 comprimidos revestidos por película mg

vardenafil

Leia este folheto antes de utilizar este medicamento.
-

Conserve este folheto. Você pode precisar de o ler novamente.

-

Se você tiver alguma dúvida, pergunte ao seu médico ou farmacêutico.

-

Esse remédio foi receitado para você. Não dá-lo a outros. Ser-lhes prejudicial, mesmo que os sintomas são os mesmos
que o seu.

-

Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou
farmacêutico.

Neste folheto:

1.

O Levitra é e para que é utilizado para

2.

Antes de tomar Levitra

3.

Como tomar Levitra

4.

Os possíveis efeitos secundários

5.

Como armazenar Levitra

6.

Outras informações

1. O QUE É LEVITRA E PARA QUE É UTILIZADO
Levitra pertence a um grupo de medicamentos que são utilizados para o tratamento de dificuldades em obter ou manter uma erecção (disfunção
eréctil).
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Cerca de dificuldades de ereção

Pelo menos um em cada dez homens tem dificuldade para obter ou manter uma ereção em algum momento. Pode haver causas físicos ou psicológicos, ou
uma mistura de ambos. Seja qual for a causa, devido à musculares e vasos sanguíneos mudanças não suficientes estadias de sangue no pênis para
torná-lo duro e mantê-lo duro.

obras como Levitra
Levitra apenas funcionará quando for sexualmente estimulado. Ele reduz a ação da substância química natural em seu corpo que faz com
que as ereções ir embora. LEVITRA permite a erecção dure o tempo suficiente para que a atividade sexual satisfatória completa.

2.

ANTES DE TOMAR LEVITRA Não tome

Levitra
-

Se tem alergia (hipersensibilidade) ao vardenafil ou a qualquer outro componente de Levitra. Ver os ingredientes na secção 6. Os
sinais de uma reacção alérgica incluem erupções cutâneas, comichão, inchaço da cara ou lábios e falta de ar.

-

Se estiver a tomar medicamentos que contenham nitratos, tais como trinitrato de glicerol para a angina, ou dadores de óxido nítrico, tal como o
nitrito de amilo. A utilização destes medicamentos com Levitra pode afectar seriamente a sua pressão arterial.

-

Se estiver a tomar ritonavir ou indinavir, medicamentos para o HIV.

-

Se tiver mais de 75 anos de idade e está a tomar cetoconazol ou itraconazol, medicamentos anti-fúngicos

-

Se você tiver um problema cardíaco ou hepática grave

-

Se você está tendo diálise renal

-

Se você tem tido recentemente um derrame ou ataque cardíaco

-

Se você tem ou teve pressão sanguínea baixa

-

Se a sua família tem um histórico de doenças degenerativas dos olhos (tais como retinite pigmentosa)

-

Se você já teve uma condição que envolve perda de visão devido a danos no nervo óptico de fornecimento insuficiente de sangue
conhecida como neuropatia óptica isquêmica não arterítica (NAION)

Tome especial cuidado com Levitra
Se você tem problemas cardíacos. Pode ser arriscado para você fazer sexo

Se você sofre de batimento irregular do coração (arritmia cardíaca) ou de doenças cardíacas hereditárias que afectam o seu eletrocardiograma

Se você tiver uma condição que afecte a forma do pénis. Isto inclui situações chamadas

angulação, doença de Peyronie e fibrose cavernosa
Se você tem uma doença que possa causar erecções que não desaparecem ( priapismo). Esses incluem
a doença das células falciformes, mieloma múltiplo e leucemia
Se você tem úlceras de estômago (também chamado gástrico ou péptico úlceras) Se você tem um
distúrbio hemorrágico (tal como hemofilia)
Se você estiver usando qualquer outros tratamentos para a dificuldades erécteis

Se teve diminuição ou perda de visão súbita, pare de tomar Levitra e contacte o seu médico imediatamente.

Levitra é para os homens de 18 anos ou mais
Não se destina para uso por mulheres, crianças ou homens menores de 18 anos.

Ao utilizar outros medicamentos

Por favor, informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a utilizar ou tiver utilizado recentemente outros medicamentos, incluindo
medicamentos obtidos sem receita médica
Levitra pode geralmente ser tomado com a maioria dos medicamentos. Mas alguns podem causar problemas, especialmente estes:

Nitratos, medicamentos para a angina, ou dadores de óxido nítrico, tal como o nitrito de amilo. A utilização destes medicamentos com Levitra
pode afectar seriamente a sua pressão arterial. Fale com o seu médico sem tomar Levitra

Medicamento para o tratamento de arritmias, tais como quinidina, procainamida, amiodarona ou sotalol
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medicamentos ritonavir ou indinavir, para o HIV. Fale com o seu médico sem tomar Levitra

Cetoconazole ou itraconazole, medicamentos anti-fúngicos A eritromicina
ou claritromicina, antibióticos macrólidos
Alfa-bloqueadores, um tipo de medicamento utilizado para tratar a pressão sanguínea elevada e o alargamento da próstata (tal como
hiperplasia benigna da próstata)

Tomar Levitra com alimentos e bebidas
Você pode tomar Levitra com ou sem alimentos - mas preferencialmente não após uma refeição pesada ou alto teor de gordura, pois isso

pode atrasar o efeito.

Não beba sumo de toranja ao tomar Levitra. Ele pode interferir com o efeito do habitual
remédio.
Bebida alcoólica pode fazer dificuldades de ereção pior.

A gravidez e o aleitamento
Levitra não é para ser usado por mulheres.

Condução de veículos e utilização de máquinas

Levitra pode fazer algumas pessoas sentem tonturas ou afectar a visão. Se sentir tonturas ou se a visão é afectada depois de tomar Levitra não
conduzir ou utilizar quaisquer ferramentas ou máquinas.

3.

COMO TOMAR LEVITRA

Sempre tomar Levitra exactamente como o seu médico lhe disse. Você deve verificar com o seu médico ou farmacêutico se você não tem
certeza. A dose habitual é de 10 mg.

Tomar um comprimido Levitra cerca de 25 a 60 minutos antes da actividade sexual. Com estimulação sexual poderá conseguir uma ereção em
qualquer lugar de 25 minutos até quatro a cinco horas após tomar Levitra.

Engolir um comprimido com um copo de água Não utilize
Levitra mais que uma vez por dia.
Informe o médico se você acha que Levitra é demasiado forte ou demasiado fraco. Ele ou ela pode sugerir uma dose diferente, dependendo de quão bem ele
funciona para você.

Se tomar mais Levitra do que deveria
Homens que tomam muito Levitra pode experimentar mais efeitos colaterais ou pode ter graves dores nas costas. Se tomar mais Levitra do que
deveria, informe o seu médico.

4.

Efeitos secundários possíveis

Como todos os medicamentos, Levitra pode causar efeitos secundários, embora nem todas as pessoas. A maioria dos efeitos são ligeiros ou
moderados. A possibilidade de ter um efeito colateral é descrita pelas seguintes categorias:
Muito comum ( afecta mais do que um utilizador em 10)
Dor de cabeça
Flushing

comum ( afectam 1 a 10 utilizadores em cada 100)

doente indigestão Sentimento ( náusea)

Tontura
Bloqueado ou corrimento nasal
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Pouco frequentes ( afecta 1 a 10 utilizadores em 1.000)

Sensibilidade da pele à pressão luz solar
arterial alta ou baixa Voltar ou Efeitos dor
muscular na visão Bloodshot ou olhos
lacrimejantes Sonolência Rash

Efeito nos resultados dos testes ao sangue para verificar fígado função aumento no
sangue de uma enzima muscular (creatina fosfoquinase) Dispneia
batimento cardíaco rápido ou latejante Nose
coração sangra inchaço Facial

raros ( afecta 1 a 10 utilizadores em cada 10.000)

desmaio

rigidez muscular
Aumentar a pressão no olho (glaucoma) erecções
prolongadas ou dolorosas reacção alérgica
Efeitos sobre o coração tais como angina () Ansiedade

Inchaço dentro da garganta
perda temporária de memória (tal como amnésia global transitória) Apreensão

diminuição ou perda de visão em um ou ambos os olhos parcial, súbita, temporária ou permanente tem sido experimentado pelos pacientes.

diminuição ou perda súbita da audição foi relatada.
Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico.

5.

COMO CONSERVAR LEVITRA

Manter fora do alcance e da vista das crianças.

Não use Levitra após a data de validade impresso na embalagem exterior. O prazo de validade corresponde ao último dia do mês.

Os medicamentos não devem ser eliminados na canalização ou lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como eliminar os medicamentos
de que já não necessita. Estas medidas irão ajudar a proteger o meio ambiente.

6.

INFORMAÇÕES Qual Levitra contém

-

A substância activa é vardenafil. Cada comprimido contém 20 mg de vardenafil (como tri-hidrato de cloridrato).

-

Os outros ingredientes dos comprimidos são os seguintes:

Núcleo do comprimido: crospovidona, estearato de magnésio, celulose microcristalina, sílica coloidal anidra.
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Película de revestimento: macrogol 400, hipromelose, diido de titio (E171), amarelo de óxido de ferro (E172), óxido de ferro vermelho (E172).

O aspecto de Levitra e conteúdo da embalagem
Levitra 20 mg, comprimidos revestidos por película são de cor laranja com o símbolo BAYER num dos lados e a dosagem (20) no outro lado. Os comprimidos são
fornecidos em embalagens de blisters contendo 2, 4, 8 ou 12 comprimidos. Nem todos os tamanhos de embalagem podem ser comercializados.

Titular da Autorização e Fabricante
Titular de AIM: Bayer Schering Pharma AG, 13342 Berlim, Alemanha. Fabricante: Bayer Schering Pharma
AG, 51368 Leverkusen, Alemanha.
Para quaisquer informações sobre este medicamento, queira contactar o representante local do titular da AIM.

België / Belgique / Belgien

Luxemburgo / Luxemburgo

Bayer SA / NV

Bayer SA / NV

TEL / Tel: + 32 (0) 2-535 63 11

TEL / Tel: + 32 (0) 2-535 63 11

България

Magyarország

Байер България ЕООД

Bayer Hungária Kft.

Tел .: +359 02 81 401 01

Tel .: + 36-1-487-4100

Danmark

Malta

GlaxoSmithKline sro

Alfred Gera and Sons Ltd.

Tel: +420 2 22001111

Tel: + 356-21 44 62 05

Danmark

Nederland

Bayer A / S

Bayer BV, Bayer Schering Pharma

Tlf: + 45-45-23 50 00

Tel: + 31- (0) 297-28 06 66

Deutschland

Norge

Bayer Vital GmbH

Bayer AS

Tel: + 49- (0) 214-30 513 48

Tlf: +47 24 11 18 00

Eesti

Österreich

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

Bayer Austria Ges. mb H.

Tel: +372 6676900

Tel: + 43- (0) 1-711 46-0

Estonia@GSK.com
Ελλάδα

Polska

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ

Bayer Sp. z oo

Τηλ: 30 210 618 75 00

Tel .: + 48-22-572 35 00

España

Portugal

Química Farmacêutica Bayer SL

Bayer Portugal SA

Tel: + 34-93-495 65 00

Tel: + 351-21-416 42 00

França

România

Bayer Santé

GlaxoSmithKline (GSK) SRL

Tel: + 33-3 - 20 20 80 80

Tel: + 4021 3028 208
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Irlanda

Slovenija

Bayer limitada

Bayer doo

Tel: +353 1 299 93 13

Tel: + 386 1 58 14 400

Ilha

republika Slovenská

hf Vistor.

GlaxoSmithKline Slovakia sro

Fone: +354 535 70 00

Tel: + 421 (0) 2 48261111

Italia

Suomi / Finland

Bayer SpA Tel: +

Bayer Oy, Bayer Schering Pharma

39-02-397 81

Puh / Tel: + 358-20 785 21

Κύπρος

Sverige

NOVAGEM limitada

Bayer AB

Τηλ: + 357 22 74 77 47

Tel: + 46- (0) 223 00 8-580

Latvija

Reino Unido

GlaxoSmithKline Letónia SIA

Bayer plc

Tel: + 371-67312687

Tel: + 44- (0) 1 635-563000

Lietuva
UAB “GlaxoSmithKline Lietuva” Tel: +370 5
264 90 00
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