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® Kamagra
 ® Kamagraدواء المصنعة من قبل "فارما أناند" )الهند( المستخدمة
لعلاج اضطرابات الانتصاب لدى الرجال.
قد تختلف الأسعار قليلا عند الدفع.
$35.95 kamagra® 100mg * 12

اشتري الآن

$49.95 kamagra® 100mg * 20

اشتري الآن

$73.6 kamagra® 100mg * 32

اشتري الآن

 $125.95 kamagra® 100mg * 60اشتري الآن
 $183.95 kamagra® 100mg * 92اشتري الآن
 $227.95 kamagra® 100mg * 120اشتري الآن
 $323.95 kamagra® 100mg * 180اشتري الآن
 $459.95 kamagra® 100mg * 272اشتري الآن
 $539.95 kamagra® 100mg * 360اشتري الآن
وصف

قرص فياغرا السيترات
ما هو هذا الدواء؟
يتم استخدام "سترات فياغرا" لعلاج مشاكل الانتصاب لدى الرجال .وتنتج " ® Kamagraفارما أناند"
)الهند( في  GMPالمعتمدة مرفق التي وافقت عليها "إدارة الأغذية والعقاقير الهندية".

ماذا يجب أن أقول بلدي مزود الرعاية الصحية قبل أن هذا الدواء؟
أنهم بحاجة إلى معرفة إذا كان لديك أي من هذه الشروط:
مشاكل في العين أو الرؤية ،بما في ذلك نادر ورثت أمراض العين يسمى التهاب الشبكية
الصباغي
ً
أمراض القلب أو الذبحة الصدرية ،وارتفاع أو انخفاض ضغط الدم ،تاريخا من النوبات القلبية أو
مشاكل القلب الأخرى
أمراض الكلي
أمراض الكبد
السكتة الدماغية
فعل غير عادي أو حساسية على فياغرا ،الأدوية الأخرى ،والأطعمة ،والأصباغ أو المواد الحافظة

كيف ينبغي أن تأخذ هذا الدواء؟
تناول هذا الدواء عن طريق الفم مع كوب من الماء .وعادة ما تؤخذ الجرعة  1ساعة قبل النشاط الجنسي .لا
يجب أن تأخذ الجرعة أكثر من مرة في اليوم الواحد .لا تأخذ الدواء أكثر مما يوجه .الجرعة الزائدة :إذا كنت
تعتقد أن كنت قد اتخذت الكثير من هذا الدواء اتصل مركز مراقبة السموم أو غرفة الطوارئ في وقت واحد.
ملاحظة :هذا الدواء لك فقط .عدم مشاركة هذا الدواء مع الآخرين.

ما قد تتفاعل مع هذا الدواء؟
لا تأخذ هذا الدواء مع أي من التالي:
وسيسابرايد
نترات ميثسكوبولاميني
النترات مثل نتريت الأميل ،isosorbide dinitrate ،مونونيتراتي إيسوسوربيدي ،نيتروغليسرين
nitroprusside
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منتجات فياغرا أخرى )كافيرتى ،سيلاجرا ،ارياكتا ،إلخ(.
هذا الدواء قد تتفاعل أيضا مع ما يلي:
بعض الأدوية لارتفاع ضغط الدم
بعض الأدوية لعلاج الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز
بعض الأدوية المستخدمة للفطريات أو الخميرة العدوى ،مثل الايتراكونازول ،الكيتوكونازول،
الفلوكونازول وفوريكونازولي
سيميتيدين
الاريثروميسين
وريفامبين
هذه القائمة قد لا تصف كل التفاعلات الممكنة .إعطاء مقدمي الرعاية الصحية الخاصة بك قائمة بجميع
الأدوية ،والأعشاب ،والعقاقير غير وصفه طبية ،أو المكملات الغذائية التي يمكنك استخدامها .كما أقول
لهم إذا كنت تدخن ،وشرب الكحول ،أو تعاطي المخدرات غير المشروعة .بعض العناصر قد تتفاعل مع
الأدوية الخاصة بك.

ما ينبغي أن أشاهد لحين أخذ هذا الدواء؟
إذا لاحظت أي تغيرات في الرؤية الخاصة بك في حين أخذ هذا الدواء ،استدعاء الطبيب أو الرعاية الصحية
المهنية أسرع .اتصل بموفر الرعاية الصحية فورا إذا كان لديك أي تغيير في الرؤية .اتصل لك الطبيب
أو الرعاية الصحية المهنية الحق بعيدا ً إذا استمر الانتصاب أكثر من  4ساعات أو إذا فإنها تصبح مؤلمة.
وهذا قد يكون علامة على مشكلة خطيرة ويجب أن تعامل على الفور لمنع ضرر دائم .إذا كنت تعاني من
أعراض الغثيان ،الدوخة ،ألم في الصدر أو ألم الذراع عند بدء النشاط الجنسي بعد أخذ هذا الدواء ،ينبغي
الامتناع عن المزيد من النشاط واستدعاء الطبيب أو الرعاية الصحية المهنية أسرع .استخدام هذا الدواء لا
تحمي أنت أو شريكك ضد الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية )الفيروس الذي يسبب مرض الإيدز(
أو غيره من الأمراض المنقولة جنسياً.

ما هي الآثار الجانبية التي قد تلاحظ من هذا الدواء؟
الآثار الجانبية التي يجب عليك إبلاغ إلى طبيبك أو الرعاية الصحية المهنية أسرع:
الحساسية مثل طفح جلدي ،حكة أو خلايا النحل ،وتورم الوجه ،الشفاه ،أو اللسان
مشاكل في التنفس
التغييرات في السمع
تغيرات في الرؤية ،وعدم وضوح الرؤية ،صعوبة في الأزرق دلالة من اللون الأخضر
ألم في الصدر
سريعة ،وعدم انتظام ضربات القلب
الرجال :الانتصاب المطول أو مؤلمة )تدوم أكثر من  4ساعات(
مضبوطات
الآثار الجانبية عادة لا تتطلب عناية طبية )تقرير للطبيب أو الرعاية الصحية المهنية إذا كانت
مواصلة أو مزعج(:
الإسهال
بيغ
صداع
عسر الهضم
انسداد أو سيلان الآنف
هذه القائمة قد لا تصف جميع الآثار الجانبية المحتملة.

حيث يمكن أن تبقى دوائي؟
يحفظ بعيدا ً عن متناول الأطفال .تخزين في درجة حرارة الغرفة بين  15و  30درجة ج ) 59و  86درجة .(F
تخلص من أي دواء غير مستخدمة بعد تاريخ انتهاء الصلاحية.
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الكلمات
شراء  ®Kamagraإمارة أبو ظبي ,شراء  ®Kamagraالأمارات العربية المتحدة ,رخيصة  ®Kamagraعلى
الانترنت السعودية جزيره العرب ,شراء  ®Kamagraعلى الانترنت ماستر كارد ,شراء  ®Kamagraجدة ,شراء
 ®Kamagraليلة وضحاها ®Kamagra ,البدائل ,شراء  ®Kamagraالرياض ,شراء  ®Kamagraمكة ,شراء
 ®Kamagraالعربية السعودية ,شراء  kamagra® 100mg * 120في السعودية جزيره العرب®Kamagra ,
أقراص الإنترنت الإمارات العربية المتحدة ,عام  ®Kamagraعلى الانترنت ®Kamagra ,الصيدليات على
الإنترنت ®Kamagra ,تسليم سريع ,الرخيصة  ®Kamagraالإمارات العربية المتحدة أون لاين ,شراء
 ®Kamagraالهفوف ,أمر  ®Kamagraالإنترنت في المملكة العربية السعودية ,شراء  ®Kamagraعلى
الانترنت بدون وصفة طبية ®Kamagra ,للبيع ,شراء  ®Kamagraالإنترنت في الإمارات العربية
المتحدة ,شراء  ®Kamagraإمارة دبي ,شراء  kamagra® 100mg * 180في السعودية جزيره العرب ,شراء
 ®Kamagraرأس الخيمة ,شراء  Kamagra® 100 mgفي جزيره العرب السعودية ®Kamagra ,الإمارات العربية
المتحدة أون لاين ®Kamagra ,حبوب منع الحمل,
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