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بريليجي
بريليجي عام يستخدم لعلاج سرعة القذف.
قد تختلف الأسعار قليلا عند الدفع.
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وصف

دابوكسيتيني الكمبيوتر اللوحي
ما هو هذا الدواء؟
وقد تم العثور على  DAPOXETINEأن تكون آمنة وفعالة لعلاج سرعة القذف ،وفقا لاثنين من التجارب
السريرية الكبرى .دابوكسيتيني مثبطات إعادة امتصاص سيروتونين قصيرة المفعول ).(SSRI

ماذا ينبغي أن أعرف بلدي الرعاية الصحية المهنية قبل التقاط هذا الدواء؟
أنهم بحاجة إلى معرفة إذا كان لديك أي من هذه الشروط:
الهوس الاكتئابي أو هوس
مرض السكري
أمراض الكبد
الذهان
مضبوطات
فعل غير عادي أو حساسية ل  dapoxetineأو الأدوية الأخرى ،والأطعمة ،والأصباغ أو المواد الحافظة
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كيف يجب استخدام هذا الدواء؟
تأخذ هذا الدواء عن طريق الفم مع كوب من الماء على أساس ما هو مطلوب من  1إلى  3ساعات قبل الجماع.
يمكنك أن تأخذ هذا الدواء مع أو بدون الطعام.
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؟
حاليا ،هناك لا تفاعلات المخدرات المخدرات الموثقة المقترنة  .dapoxetineوقد أجريت دراسات الحرائك
الدوائية تحديد ما إذا كان دابوكسيتيني أي المخدرات التفاعلات مع كو وفياغرا؛ كذلك مع الإيثانول.
وأظهرت دراسات كلا أي تفاعلات هامة عندما كانت تدار التركيبة .بسبب الافتقار إلى المعلومات
الحالية ،من المبكر التحدث عن سائر المخدرات التفاعلات المحتملة.
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 ،أو استخدام المخدرات غير
المشروعة .بعض العناصر قد تتفاعل مع الأدوية الخاصة بك.

ما ينبغي أن أشاهد لحين أخذ هذا الدواء؟
قد تحصل على النعاس أو الدوار .محرك الأقراص ،واستخدام الآلات ،أو فعل أي شيء يحتاج اليقظة العقلية
حتى تعرف كيف يؤثر هذا الدواء لك .لا الوقوف أو الجلوس بسرعة ،خاصة إذا كنت مريض كبار السن .وهذا
يقلل من خطر نوبات الدوار أو الإغماء .الكحول يمكن أن تجعلك أكثر النعاس والدوار .تجنب المشروبات
الكحولية.
قد تحصل على فمك الجاف .وقد يساعد مضغ العلكة الخالية من السكر أو مص الحلوى الصلبة ،وشرب
الكثير من الماء .اتصل بطبيبك إذا كانت المشكلة لا تذهب بعيدا ً أو شديدة.
إذا كان لديك مرض السكري ،قد يؤثر هذا الدواء على مستويات السكر في الدم .فحص السكر في الدم.
التحدث مع طبيبك أو الرعاية الصحية المهنية إذا لاحظت التغييرات.
إذا كنت قد أخذ هذا الدواء بانتظام لبعض الوقت ،لا فجأة تتوقف الاستيلاء عليها .يجب تقليل الجرعة
تدريجيا ،أو يمكنك الحصول على تأثيرات جانبية أو قد تفاقم حالتك .اسأل طبيبك أو الرعاية الصحية
المهنية للحصول على المشورة.

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
الآثار الجانبية عادة لا تتطلب عناية طبية )تقرير للطبيب أو الرعاية الصحية المهنية إذا كانت
مواصلة أو مزعج(:
صداع
الإسهال
جفاف الفم
الأرق
الغثيان
الدوخة
هذه القائمة قد لا تصف جميع الآثار الجانبية المحتملة.

حيث يمكن أن تبقى دوائي؟
يحفظ بعيدا ً عن متناول الأطفال.
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تخزين في درجة حرارة الغرفة بين  15و  30درجة ج ) 59و  86درجة  .(Fلا تجمده .تخلص من أي دواء غير
مستخدمة بعد تاريخ انتهاء الصلاحية.
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