ULOTKA INFORMACYJNA– INFORMACJA DLA PACJENTA
VIAGRA 100 mg tabletki powlekane
Sildenafili citras
Prosimy przeczyta uwa nie ca ulotk informacyjna, zanim zaczniecie stosowa lek.
Zachowajcie ulotk na wypadek, gdyby cie potrzebowali przeczyta j ponownie.
Je li macie pytania, zapytajcie swojego lekarza lub farmaceuty.
Ten lek by przepisany Wam. Nie dawajcie go adnym innym osobom. Móg by im zaszkodzi ,
nawet je li maj podobne objawy.
Je li pojawi si nasilone objawy któregokolwiek z efektów niepo danych lub je li
zaobserwujecie inne efekty niepo dane, nieopisane w ulotce, prosimy poinformowa swojego
lekarza lub farmaceut .
W ulotce informacyjnej znajdziecie nast puj ce informacje:
1.
Co to jest VIAGRA ,kiedy si j u ywa?
2.
Na co musicie zwróci uwag , zanim zaczniecie u ywa preparat VIAGRA?
3.
Jak stosowa preparat VIAGRA?
4.
Mo liwe efekty niepo dane
5
Jak przechowywa VIAGR ?
6.
Informacje dodatkowe
1.

CO TO JEST VIAGRA, KIEDY SI J U YWA?

Preparat VIAGRA jest lekiem z grupy nazywanej inhibitorami fosfodiesterazy typu 5. Po jej u yciu
dochodzi w czasie pobudzenia seksualnego do zmniejszenia napi cia g adkich w ókien mi niowych,
które kontroluj przep yw krwi w penisie. Powoduje to zwi kszenie dop ywu krwi do tego organu.
Preparat VIAGRA pomo e Wam spowodowa erekcj tylko w przypadku, kiedy dojdzie do
seksualnego dra nienia penisa. O ile nie macie problemów z erekcj , nie powinni cie u ywa tego
preparatu. Preparatu nie powinny stosowa kobiety.
Preparat VIAGRA stosuje si do leczenie zaburze erekcji u m czyzn. Zaburzenia te znane s pod
nazw impotencja. Chodzi o sytuacj , kiedy w trakcie podniecenia p ciowego u m czyzny nie
dochodzi do stwardnienia penisa, lub jego stwardnienie jest niewystarczaj ce do odbycia aktu
p ciowego.
2.

NA CO MUSICIE ZWRÓCI UWAG , ZANIM ZACZNIECIE UZYWA PREPARAT
VIAGRA?

Nie stosujcie preparatu VIAGRA:
Je eli u ywacie leki zawieraj ce intraty lub leki mog ce uwalnia tlenek azotu, na przyk ad
azotan izo-amylowy. Leki te stosuje si najcz ciej w leczeniu dusznicy bolesnej (bóle klatki
piersiowej). Preparat VIAGRA mo e zdecydowanie wzmocni dzia anie tych leków. Je li
stosujecie takie leki, zawsze musicie o tym poinformowa swojego lekarza. Je li nie jeste cie
pewni, czy mo ecie lek stosowa , popro cie o rad swojego lekarza lub farmaceut .
Je eli macie alergi (nadwra liwo ) na sildenafil lub któr kolwiek substancj pomocnicz
zawart w leku.
Je li macie powa ne schorzenie serca lub w troby.
Je eli mieli cie w ostatnim okresie czasu naczyniowy incydent mózgowy (udar), zawa serca
lub je li macie niskie ci nienie krwi
Je eli macie rzadk wrodzon wad siatkówki (np. retinitis pigmentosa)

Je eli stracili cie wzrok z powodu niet tniczej przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu
wzrokowego (NAION).
Przy stosowaniu preparatu VIAGRA nale y zachowa ostro no .
Poinformujcie swojego lekarza, e:
Macie anemi sierpowat (choroba czerwonych komórek krwi), bia aczk (choroba
nowotworowa bia ych komórek krwi), szpiczak mnogi (choroba nowotworowa szpiku
kostnego), lub jakiekolwiek choroby lub deformacje penisa. Stany te mog powodowa
konieczno zachowania szczególnej ostro no ci przy stosowaniu leków stosowanych w
leczeniu zaburze erekcji.
Cierpicie na chorob serca. Wasz lekarz musi w takim przypadku uwa nie skontrolowa , czy
Wasze serce zniesie dodatkowe obci enie po czone z aktem p ciowym.
Macie chorob wrzodow lub zaburzenia krzepliwo ci krwi (np. hemofili ).
Zaobserwujecie nag e pogorszenie lub utrat wzroku. Natychmiast wstrzymajcie stosowanie
preparatu VIAGRA i skontaktujcie si z lekarzem.
Podczas stosowania preparatu VIAGRA nie mo ecie stosowa
leczenia zaburze erekcji.

adnych innych leków s u cych do

Stosowanie u dzieci
Preparat VIAGRA nie jest przeznaczony do stosowania u osób w wieku do 18 lat.
Stosowania u osób z zaburzeniami funkcji nerek lub w troby
Je li macie zaburzenia funkcji w troby lub nerek, musicie to przedyskutowa z lekarzem. Lekarz
zdecyduje, czy nie b dzie konieczna zmiana dawki preparatu VIAGRA.
Interakcje z innymi lekami:
Poinformujcie swojego lekarza lub farmaceut o wszystkich lekach które u ywacie, lub które
niedawno u ywali cie. Dotyczy to równie leków dost pnych bez recepty.
Preparat VIAGRA mo e wp ywa na dzia anie niektórych innych leków, przede wszystkim s u cych
do leczenia bólów klatki piersiowej spowodowanych zaburzeniami pracy serca. W razie
nieoczekiwanych problemów zdrowotnych powinni cie poinformowa lekarza, e u yli cie preparat
VIAGRA. Nie za ywajcie VIAGRY razem z innymi lekami, o ile nie wyrazi na to zgody Wasz lekarz.
Preparat VIAGRA mo e spowodowa wyra ne wzmocnienie dzia ania leków zawieraj cych nitraty i
leków mog cych uwalnia tlenek azotu, np. azotan izo-amylowy, stosowanych najcz ciej do leczenia
dusznicy bolesnej (bólów klatki piersiowej). Je eli u ywacie takie leki, nie mo ecie stosowa
preparatu VIAGRA.
Je eli u ywacie leki nale ce do grupy inhibitorów protezy, np. s u cych do leczenia AIDS, lekarz
zaleci Wam najcz ciej najmniejsz dost pn dawk preparatu VIAGRA: 25 mg.
Pacjenci, stosuj cy alfa - blokery z powodu wysokiego ci nienia t tniczego krwi lub problemów z
prostat , mog odczuwa przy wstawaniu zawroty g owy lub zaburzenia równowagi. S to objawy
hipotensji ortostatycznej, zwi zanej z niskim ci nieniem krwi przy nag ym siadaniu lub wstawaniu.
Objawy te pojawi y si u niektórych pacjentów stosuj cych jednocze nie preparat VIAGRA i alfablokery. Wyst pienie objawów hipotensji ortostatycznej jest najbardziej prawdopodobne w ci gu 4
godzin po podaniu sildenafilu. Aby zmniejszy prawdopodobie stwo wyst pienia tych objawów,
powinni cie stosowa regularnie swoj dawk alfa-blokerów przed rozpocz ciem za ywania
VIAGRY. Lekarz mo e rozpocz Wasze leczenie preparatem VIAGRA najni sz dost pn dawk :
25 mg.

Za ywania leku VIAGRA w czasie jedzenia lub picia
O ile za yjecie preparat VIAGRA w czasie jedzenia, lek mo e zacz

dzia a z opó nieniem.

Ci a i karmienie
Preparat VIAGRA nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet.
Kierowanie pojazdów i obs uga urz dze :
Preparat VIAGRA mo e powodowa zaburzenia równowagi i widzenia. Zanim rozpoczniecie jazd
lub obs ug urz dze , powinni cie zna swoje reakcje na preparat VIAGRA
Wa ne informacje o niektórych sk adnikach preparatu VIAGRA:
Je eli lekarz poinformuje Was kiedykolwiek, e macie nietolerancj na niektóre cukry, np. laktoz ,
skontaktujcie si przed u yciem preparatu VIAGRA ze swoim lekarzem.
3.

JAK STOSOWA PREPARAT VIAGRA

Zawsze stosujcie preparat VIAGRA zgodnie z zaleceniami Waszego lekarza. Je li nie jeste cie pewni,
jak lek stosowa , zapytajcie swego lekarza lub farmaceut . Standardowa dawka wynosi 50 mg.
U yjcie preparat VIAGRA mniej wi cej godzin przed planowanym aktem p ciowym. Tabletk
po knijcie w ca o ci i popijcie ykiem wody.
Je eli macie wra enie, e VIAGRA dzia a za mocno lub za s abo, powiedzcie o tym swojemu
lekarzowi lub farmaceucie.
Preparat VIAGRA pomo e wam osi gn erekcj jedynie w przypadku pobudzenia seksualnego.
Okres, po którym preparat zacznie dzia a , jest ró ny u ró nych pacjentów, ale przeci tnie wynosi pó
godziny do godziny. Je eli preparat za yjecie podczas obfitego osi ku, dzia anie leku mo e pojawi si
z opó nieniem.
Spo ycie alkoholu mo e tymczasowo zmniejszy zdolno do osi gni cia erekcji. Aby osi gn
maksymalny efekt dzia ania, zalecamy nie spo ywa przed u yciem preparatu wi kszej ilo ci
alkoholu.
O ile po u yciu preparatu VIAGRA nie wyst pi erekcja lub jest ona niewystarczaj ca do odbycia
ca ego aktu p ciowego, musicie uzgodni dalsze post powanie ze swoim lekarzem.
Nie u ywajcie wi cej ni jedn tabletk preparatu VIAGRA dziennie.
Je eli u yli cie wi ksz dawk preparatu VIAGRA, ni powinni cie:
Dawka wy sza ni 100 mg nie zwi ksza dzia ania, zwi ksza si jedynie prawdopodobie stwo
wyst pienia efektów niepo danych lub zwi kszenia ich nat enia.
Nie u ywajcie wi cej tabletek, ni zaleci Wam lekarz..
Je li za yli cie wi cej tabletek ni powinni cie, skontaktujcie si ze swoim lekarzem.
Je eli macie dodatkowe pytania, dotycz ce stosowania tego preparatu, zapytajcie swojego lekarza lub
farmaceut .
4.

MO LIWE EFEKTY NIEPO

DANE

Preparat VIAGRA, podobnie jak inne leki, mo e wywo ywa u niektórych pacjentów efekty
niepo dane. Efekty te s najcz ciej lekkie lub rednio ci kie.
Efektami niepo danymi, najcz ciej obserwowanymi w kontrolowanych badaniach klinicznych, by y
bóle g owy i zaczerwienienie twarzy, zaburzenia równowagi, wra enie zatkanego nosa, bicie serca,
zmiany widzenia (w cznie z zaburzeniami widzenia barw, poczuciem zwi kszonego kontrastu,
nieostrego widzenia).
Po wprowadzeniu preparatu do sprzeda y obserwowano u m czyzn nast puj ce efekty niepo dane:
wymioty, reakcje alergiczne, wysypka, przekrwienie oczu, bóle oczu, przyspieszona akcja serca,
krwawienie z nosa. Zg oszono równie przypadki nag ego cz ciowego, przej ciowego lub trwa ego
os abienia wzroku lub ca kowit utrat wzroku – jedno- lub obustronnie. Po u yciu preparatu
VIAGRA obserwowano równie przed u on , czasami bolesn erekcj . Je li erekcja b dzie trwa a
ponad 4 godziny – nale y natychmiast skontaktowa si z lekarzem.
Zg oszono równie nast puj ce reakcje:
Wysokie ci nienie t tnicze, niskie ci nienie t tnicze, md o ci, udar mózgu, zaburzenia rytmu serca,
bóle w klatce piersiowej, nag a mier , atak serca lub przemijaj ce niedokrwienie niektórych
obszarów mózgu. Wi kszo tych m czyzn, cho nie wszyscy, mia a schorzenia serca ju przed
u yciem leku. Nie mo na stwierdzi , czy reakcje te by y bezpo rednio powi zane z za yciem leku
VIAGRA.
Je eli w czasie lub po odbyciu aktu p ciowego pojawi yby si u Was bóle w klatce piersiowej, nie
za ywajcie nitratów, ale natychmiast za dajcie pomocy lekarza.
Po u yciu wi cej ni jednej tabletki preparatu VIAGRA w ci gu dnia mog pojawi si bóle mi ni.
Je eli którykolwiek z opisanych efektów niepo danych wyst pi z wi kszym nasileniem, lub je li
zaobserwujecie inne, nieopisane w ulotce informacyjnej efekty niepo dane, prosimy o
poinformowanie o tym swojego lekarz lub farmaceuty.
5.

JAK PRZECHOWYWA PREPARAT VIAGRA

Przechowujcie w miejscu niedost pnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowujcie w temperaturze do 30 C.
Przechowujcie w oryginalnym opakowaniu, aby chroni lek przed wilgoci .
Nie stosujcie preparatu VIAGRA po up yni ciu terminu wa no ci oznaczonego na opakowaniu.
Termin wa no ci ko czy si ostatniego dnia oznaczonego miesi ca.
Nie wolno wyrzuca preparatów leczniczych do kanalizacji lub razem z odpadkami domowymi.
Zapytajcie swojego farmaceut , jak zlikwidowa leki, których nie b dziecie ju potrzebowa . Takie
post powanie chroni rodowisko naturalne.
6.

INFORMACJE DODATKOWE

Co zawiera preparat VIAGRA
-

Substancj lecznicz jest sildenafil. Jedna tabletka zawiera 100 mg sildenafilu w formie
cytrynianiu sildenafilu.
Substancje pomocnicze:
J dro tabletek: celuloza mikrokrystaliczna, hydroksyforsoran wapniowy, sól sodowa
kroskarmelozy, stearynian magnezowy.

Otoczka: hipromeloza, tlenek tytanowy (E171), monowodzian laktozy, trójoctan glicerolu,
barwnik indygo karminaluminiowy (E132).
Ja wygl da preparat VIAGRA i co zawiera opakowanie
Powlekane tabletki VIAGRA s niebieskie, w kszta cie rombu, z napisem “PFIZER” po jednej stronie
i napisem “VGR 100” po stronie drugiej. Tabletki sprzedaje si w opakowaniach zawieraj cych 1, 4, 8
lub 12 tabletek w bistrze. Niektóre wielko ci opakowania nie musz by dost pne na rynku.
Producent i posiadacz certyfikatu rejestracyjnego
Posiadaczem certyfikatu rejestracyjnego preparatu VIAGRA jest Pfizer Limited, Sandwich, Kent,
CT13 9NJ, Wielka Brytania
Producentem preparatu VIAGRA jest Pfizer PGM, Zone Industrielle, 29 Route des Industries, 37530,
Pocé-sur-Cisse, Francja
Dodatkowe informacje dotycz ce preparatu uzyskacie u lokalnego przedstawiciela posiadacza
certyfikatu rejestracyjnego:
Belgia
Pfizer S.A./ N.V.
Tel: +32 (0)2 554 62 11

Luksemburg
Pfizer S.A.
Tel:+32 (0)2 554 62 11

Republika Czeska
Pfizer s.r.o.
Tel: +420-283-004-111

W gry
Pfizer Kft.
Tel.: + 36 1 488 37 00

Dania
Pfizer ApS
Tel: +45 44 20 11 00

Malta
V.J. Salomone Pharma Ltd.
Tel: + 356 21 22 01 74

Niemcy
Pfizer Pharma GmbH
Tel:+49 (0)721 6101 9000

Holandia
Pfizer bv
Tel: +31 (0)10 406 42 00

Estonia
Pfizer Luxembourg SARL, Eesti filiaal
Tel: +372 6 405 328

Norwegia
Pfizer AS
Tel: +47 67 52 61 00

Grecja
Pfizer Hellas A.E.
el: +30 210 6785800

Austria
Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.
Tel: +43 (0)1 521 15-0

Hiszpania
Pfizer S.A.
Tel: +34 91 490 99 00

Polska
Pfizer Polska Sp. z o.o.,
Tel.: +48 22 335 61 00

Francja
Pfizer
Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

Portugalia
Laboratórios Pfizer, Lda.
Tel:+351 21 423 5500

Irlandia
Pfizer Healthcare Ireland
Tel: +353 1800 633 363

S owenia
Pfizer Luxembourg SARL, Pfizer, podružnica za
svetovanje s podro ja farmacevtske dejavnosti,
Ljubljana
Tel: + 386/1/52 11 400

Islandia
Vistor hf.
Tel: + 354 535 7000

Republika S owacka
Pfizer Luxembourg SARL, organiza ná zložka
Tel: +421–2–5941 8500

W ochy
Pfizer Italia S.r.l.
Tel: +39 06 33 18 21

Finlandia
Pfizer Oy
Tel: +358(0)9 43 00 40

Cypr
GEO. PAVLIDES & ARAOUZOS LTD,
Tel: +35722818087

Szwecja
Pfizer AB
Tel: +46 (0)8 550 520 00

otwa
Pfizer Luxembourg SARL fili le Latvij
Tel: +371 70 35 775

Wielka Brytania
Pfizer Limited
Tel: +44 (0)1737 331111

Litwa
Pfizer Luxembourg SARL, filialas Lietuvoje
Tel. +3705 2514000

Niniejsza ulotka informacyjna by a po raz ostatni zatwierdzona 8.6.2006.
Szczegó owe informacje o preparacie s dost pne na stronach internetowych Europejskiej Agencji ds.
Leków (EMEA): http://www.emea.eu.int/.

