AVISO: INFORMAÇÃO PARA O UTILIZADOR
Os comprimidos revestidos por película, de 30 mg e 60 mg

dapoxetina
Leia atentamente este folheto antes de tomar este medicamento.
Conserve este folheto. Você pode precisar de lê-lo novamente. Se você tiver dúvidas, pergunte ao seu médico ou farmacêutico. Este medicamento
foi receitado para si. Nunca dá-lo a outra pessoa. 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 imediatamente ou
farmacêutico.

Neste folheto:
1. O que Priligy é eo que ele é usado?
2. Antes de tomar Priligy
3. Como tomar Priligy?
4. Efeitos secundários possíveis
5. Como conservar Priligy
6. Para mais informações
1. O que Priligy é eo que ele é usado?
O que é Priligy?
Priligy contém uma substância activa chamada 'dapoxetina ". Esta pertence a um grupo de medicamentos denominados "inibidores selectivos da
recaptação da serotonina" (SSRIs). Priligy também pode ser conhecido como um medicamento "urológico".

Por que é utilizado Priligy?
Priligy é utilizado para tratar a ejaculação prematura, em homens entre os 18 e os 64 anos. A ejaculação precoce é um problema sexual comum.
Isso acontece quando um homem ejacula com pouco estímulo sexual e antes que ele gosta. Isso pode causar problemas para o homem e pode
causar problemas nas relações sexuais.

Como funciona Priligy?
Priligy aumenta o tempo que você leva para ejacular e pode melhorar sua ejaculação controle. Isso deve reduzir sua frustração ou se preocupar
com a ejaculação rápida. Priligy também pode melhorar a sua satisfação com a relação sexual.

2. Antes de tomar Priligy
Não tome Priligy se:
- Encontra-se alergia (hipersensibilidade) para dapoxetina ou qualquer um dos outros componentes de Priligy (ver secção 6)
- Você tem problemas cardíacos, tais como insuficiência cardíaca ou problemas com o seu ritmo cardíaco
- Você tomar:
. Medicamentos contra a depressão denominados "inibidores da monoamina oxidase (IMAO)"

. Tioridazina usado para esquizofrenia
. Outros medicamentos para a depressão Lítio
. Um medicamento para a doença bipolar
. Linezolida, um antibiótico utilizado para tratar infecções
. Triptofano, um medicamento para ajudar a dormir
. hipericão uma medicina herbal
. Tramadol usado para tratar a dor aguda
. Drogas usadas para tratar enxaquecas.
Não tome Priligy ao mesmo tempo que um dos medicamentos listados acima. Se tiver tomado qualquer um destes fármacos, você deve esperar 14
dias após a descontinuação do tratamento antes que eles possam começar a tomar Priligy. Depois de ter parado de tomar Priligy, você deve
esperar 7 dias antes de tomar qualquer um dos medicamentos listados acima. Se você não tem certeza do que fazer, fale com o seu médico ou
farmacêutico antes de tomar Priligy. (Ver secção "Tomar outros medicamentos")

. Alguns medicamentos para infecções fúngicas, incluindo cetoconazol e itraconazol (ver "Tomar outros medicamentos")
. Alguns medicamentos para o VIH, incluindo ritonavir, saquinavir, nelfinavir e atazanavir (ver secção "Tomar outros medicamentos")
. Alguns antibióticos para o tratamento de infecções, incluindo telitromicina (ver secção "Tomar outros medicamentos")
. Um antidepressivo nefazodona (ver "Tomar outros medicamentos")
. Você tem problemas de fígado moderados ou graves.
Não tome Priligy se alguma das situações acima se aplica a você. Se você não tiver certeza, fale com o seu médico ou farmacêutico antes de
tomar Priligy.
Tome especial cuidado com Priligy
Verifique com o seu médico ou farmacêutico antes de tomar o seu medicamento se:
Beber álcool (ver secção "Ao tomar Priligy com alimentos e bebidas")
Você não foram diagnosticados com a ejaculação prematura Você usa drogas recreativas, como o ecstasy, LSD, narcóticos ou
benzodiazepinas
Você teve um problema de saúde mental, como depressão, mania (os sintomas incluem sentindo mais animado, irritável ou não ser
capaz de pensar claramente), transtorno bipolar (os sintomas incluem alterações de humor graves entre mania e depressão) ou
esquizofrenia (uma doença mental) Você tem uma história de problemas de sangramento ou de coagulação do sangue

Você tem problemas renais você tem epilepsia
Você história tonta de pressão arterial baixa.
Se alguma das situações acima se aplica a você (ou você não tem certeza), fale com o seu médico ou farmacêutico antes de tomar Priligy.

Antes de começar a tomar Priligy, o seu médico deve realizar um teste para garantir que a sua pressão arterial não muda muito quando você levá-lo
deitado e em pé.

Ao tomar outros medicamentos
Por favor, especifique o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente outros medicamentos, pois alguns
medicamentos podem aumentar o risco de efeitos colaterais. Isto inclui medicamentos obtidos sem receita médica

tais medicamentos como ervas. Isso ocorre porque Priligy pode afetar a forma como alguns outros medicamentos. Além disso, alguns
medicamentos podem afectar a forma como Priligy prazo. Portanto, o uso de outros medicamentos podem afectar a dose máxima de Priligy você
está autorizado a tomar.

Não tome Priligy ao mesmo tempo que um dos seguintes procedimentos:
. Medicamentos contra a depressão denominados "inibidores da monoamina oxidase (IMAO)"
. Tioridazina usado para esquizofrenia
. Outros medicamentos para a depressão Lítio
. Um medicamento para a doença bipolar
. Linezolida, um antibiótico utilizado para tratar infecções
. Triptofano, um medicamento para ajudar a dormir
. hipericão uma medicina herbal
. Tramadol usado para tratar a dor aguda
. Drogas usadas para tratar enxaquecas.
Não tome Priligy ao mesmo tempo que um dos medicamentos listados acima. Se tiver tomado qualquer um destes fármacos, você deve esperar
14 dias após a descontinuação do tratamento antes que eles possam começar a tomar Priligy. Depois de ter parado de tomar Priligy, você deve
esperar 7 dias antes de tomar qualquer um dos medicamentos listados acima. Se você não tem certeza do que fazer, fale com o seu médico ou
farmacêutico antes de tomar Priligy.

. Alguns medicamentos para infecções fúngicas, incluindo cetoconazol e itraconazol
. Alguns medicamentos para o VIH, incluindo ritonavir, saquinavir, nelfinavir e atazanavir
. Certos antibióticos para o tratamento de infecção, incluindo nefazodona telitromicina, um antidepressivo

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar qualquer um dos seguintes:

. Medicamentos para problemas de saúde mental, outros do que a luta contra a depressão
. inflamatórios não esteróides tais como ibuprofeno ou aspirina para a fluidez do sangue, tais como varfarina,
. Algumas drogas usadas para tratar a hipertensão arterial e dores no peito (angina) (tal como
verapamil e diltiazem), aumento da próstata ou disfunção eréctil, uma vez que estes medicamentos podem baixar a pressão
sanguínea, talvez para resto
. Alguns medicamentos para infecções fúngicas, como fluconazol
. Alguns outros medicamentos para o HIV, tais como amprenavir e fosamprenavir alguns outros antibióticos para o tratamento de infecções, tais
como eritromicina e claritromicina aprepitant usadas para tratar a náusea.

Se você não tem certeza se algum dos medicamentos acima se aplica a si, fale com o seu médico ou farmacêutico antes de tomar Priligy.

Ao tomar Priligy com alimentos e bebidas
Priligy pode ser tomado com ou sem alimentos. Você deve tomar Priligy com pelo menos
um copo de água. Evite álcool quando tomar Priligy.
Os efeitos do álcool, tais como sensação de reacções de tonturas, sonolência e lentas, podem ser aumentados com a tomar Priligy.
Beber álcool enquanto toma Priligy pode aumentar o risco de lesões em caso de desmaio ou outros efeitos colaterais.

Gravidez e aleitamento
Priligy não deve ser tomado por mulheres.

Condução de veículos e utilização de máquinas
Depois de tomar Priligy, você pode sentir alguma sonolência, tonturas, fraqueza, dificuldade de concentração e visão turva. Se você sentir qualquer
um destes ou similar, você deve evitar conduzir ou máquinas perigosas operando. Os efeitos do álcool pode ser aumentada com a tomada de
Priligy e você se expõe a mais risco de lesão a desmaios ou a outros efeitos colaterais se você tomar Priligy com álcool.

Informações importantes sobre alguns componentes de Priligy
Priligy contém lactose, um tipo de açúcar. Se lhe foi dito pelo seu médico que tem intolerância a alguns açúcares, contacte o seu médico antes de
tomar este medicamento.

3. Como utilizar Priligy
Sempre tomar Priligy exactamente como o seu médico lhe disse. Você deve verificar com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.

Como tomar Priligy
* A dose habitual é de 30 mg. O seu médico pode aumentar a dose para 60 mg.
* Tome o medicamento 1 a 3 horas antes da atividade sexual.
* Engolir comprimidos inteiros para evitar um sabor amargo, com pelo menos um copo de água. Isso pode ajudar a reduzir o risco de
desmaio (ver "Desmaio e baixa pressão arterial 'na secção 4).
* Priligy pode ser tomado com ou sem alimentos.
* Não tome Priligy mais do que uma vez a cada 24 horas
*

Priligy não deve ser usado por homens com menos de 18 anos e homens de 65 anos ou mais.

Se tomar mais Priligy do que deveria
Informe o seu médico ou farmacêutico se tiver tomado mais comprimidos do que de. Você pode sentir-se doente ou estar doente.

Se parar de tomar Priligy
Converse com seu médico antes de parar de tomar este medicamento. Você pode ter problemas para dormir e sentir tonturas depois de parar
este medicamento, mesmo se você não tiver tomado diariamente.

Se você tiver mais dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou farmácia.

4. Efeitos secundários possíveis
Como todos os medicamentos, Priligy pode causar efeitos colaterais, mas eles ocorrem em alguns pacientes. Os seguintes efeitos
secundários podem ocorrer com este medicamento:

Pare de tomar Priligy e consulte o seu médico imediatamente se:
* Você tem convulsões (convulsões)
* Você sensação de desmaio ou tonturas ao levantar-se
* Você percebe mudanças em seu humor
* Você tem pensamentos de suicídio ou auto-agressão.
Se você notar qualquer um dos efeitos acima, pare de tomar este medicamento e consulte o seu médico imediatamente.

Desmaios e pressão arterial baixa
Priligy pode fazer você desmaiar ou baixar a pressão arterial quando se levanta. Para reduzir o risco de que isso acontece:
* Tomar Priligy com pelo menos um copo de água.
* Não tome Priligy se estiver desidratado (você não tem água suficiente em seu corpo).
Isso pode acontecer se:
- Você não tem nada para beber dentro de 4 a 6 horas passado
- Depois de suar por um longo tempo
- Você está doente, com febre alta, diarreia ou vómitos.
* Se você tiver alguma fraqueza (tais como náuseas, sudorese, com uma sensação de vertigem, tontura, confusão ou ritmo cardíaco anormal), ou
se você sentir tonturas ao levantar-se, em seguida, deitar-se imediatamente para sua cabeça é menor do que o resto do seu corpo, ou sentar-se
com a cabeça entre os joelhos até se sentir melhor. Isso vai evitar que você caia e prejudicando a si mesmo se você desmaiar.

* Não se levante muito rapidamente depois de sentado ou deitado por um longo tempo.
* Não conduza seu veículo ou utilizar ferramentas ou máquinas se sentir fraco quando tomar este medicamento.
* Informe o seu médico se você desmaiar quando tomar este medicamento.

Efeitos secundários muito frequentes (podem afectar mais de 1 em cada 10 pessoas):
* tontura
* Dores de cabeça
* sensação de mal estar
efeitos (que afectam menos do que 1 em 10) lateral comum:
* Sentindo-se irritado, ansioso ou inquieto
* "Alfinetes e agulhas" ou dormência
* Dificuldade em obter ou manter uma erecção
* sudorese incomum ou clamminess
* Diarréia, constipação, flatulência
* dor de estômago, inchaço, náuseas
* distúrbios do sono ou sonhos anormais
* Sentindo-se cansado ou sonolento, bocejando
* nariz entupido (congestão nasal)
* Aumento da pressão arterial

* dificuldade de concentração
* tremor leve
* diminuição da libido
* Zumbido nos ouvidos
* visão turva
* indigestão
* boca seca.

efeitos secundários menos frequentes (que afectam a menos do que 1 em 100):
* Desmaio ou tonturas em repouso (ver aconselhamento acima)
* Alterações de humor, sensação de excitação ou paranóia
* Sentindo-se confuso, desorientado ou incapaz de pensar claramente
* batimento cardíaco lento ou irregular ou aumento da frequência cardíaca
* Perda da libido, dificuldade em atingir o orgasmo
* Fraqueza, letargia, fadiga e calma
* Depressão, nervosismo ou indiferença
* calor, nervosismo, anormal ou embriagado
* pupilas dilatadas ou problemas de visão
* Hipotensão ou hipertensão
* suor frio ou prurido
* cabeça oca que gira
* gosto anormal
* Ranger os dentes.

Os efeitos secundários raros (afectando menos de 1 em 1000):
* tonturas após o exercício
* ataques súbitos de sono
* Urgência de ação intestinal.
Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou
farmacêutico.

5. Como conservar Priligy
* Este medicamento não requer quaisquer condições especiais de conservação.
* Manter fora do alcance das crianças.
* Não use Priligy após o prazo de validade impresso na embalagem exterior após "VAL". O prazo de validade corresponde ao último dia do mês.
* Este medicamento não deve ser descartado com o lixo doméstico ou de esgoto. Pergunte ao seu farmacêutico como eliminar os seus
medicamentos não utilizados. Estas medidas irão ajudar a proteger o meio ambiente.

6. Para mais informações
O que Priligy
O agente activo é dapoxetina. Cada comprimido contém 30 mg ou 60 mg de dapoxetina como sal cloridrato.

Os outros ingredientes são:
* Núcleo do comprimido: lactose mono-hidratada, celulose microcristalina, croscarmelose

de sódio, sílica coloidal anidra, estearato de magnésio.
* Revestimento: mono-hidrato de lactose, hipromelose, diido de titio (E 171), triacetina, preto de óxido de ferro (E172), óxido de ferro
amarelo (E172).
O Priligy gosta e conteúdo da embalagem?
* comprimidos Priligy 30 mg são em cinzento claro, rodada revestidos por película, convexa e marcado "30" de um triângulo, de um lado.
* Os comprimidos Priligy 60 mg revestido por película são de cor cinzenta, redondo, convexo e marcado "60" em um triângulo, de um
lado.
Os comprimidos são fornecidos em embalagens de blister de acordo com 3 ou 6 comprimidos revestidos por película.
Não é permitido introduzir no mercado outros valores.

