NAJBARDZIEJ INTENSYWNA
I NAJDŁUŻEJ TRWAJĄCA EREKCJA1*

INHIBITORY PDE-5
I GENERACJI2
Sildenafil
KRÓTKI
czas działania
do 12 godzin2

INTERAKCJE
z pokarmami
bogatotłuszczowymi2
INTERAKCJE
z alkoholem
(bóle głowy)3

13% pacjentów
wybiera leczenie
sildenafilem4

II GENERACJI2
Tadalafil
DŁUGI
czas działania
do 36 godzin2
BRAK
interakcji
z pokarmami
bogatotłuszczowymi2
BRAK
interakcji
z alkoholem3**

45% pacjentów
wybiera leczenie
tadalafilem4

WYBÓR TADALAFILU PODYKTOWANY BYŁ W OPINII PACJENTÓW:
NAJBARDZIEJ INTENSYWNĄ I NAJDŁUŻEJ TRWAJĄCĄ EREKCJĄ1 [...]

Tadalafil Belupo (Tadalafilum), 20 mg, tabletka powlekana Skład: 1 tabletka zawiera 20 mg tadalafilu oraz subst. pomocnicze o znanym działaniu: 312,5 mg laktozy bezwodnej i 2,8 mg laktozy jednowodnej
Wskazania do stosowania: leczenie zaburzeń erekcji u dorosłych mężczyzn, stymulacja seksualna warunkiem skutecznego działania; brak przeznaczenia do stosowania u kobiet Dawkowanie i sposób
podawania: doustnie, niezależnie od posiłków; dorośli mężczyźni: zwykle zalecana dawka to 10 mg, przed planowaną aktywnością seksualną, pacjenci, u których dawka 10 mg nie działa, mogą zastosować
20 mg; przyjąć przynajmniej 30 min. przed planowaną aktywnością seksualną, maks. raz/dobę; nie zaleca się codziennego przyjmowania; przy częstym stosowaniu (co najmniej 2 x w tygodniu) rozważyć
najmniejszą dawkę 5 mg, raz/dobę, o tej samej porze, można zmniejszyć do 2,5 mg raz/dobę w zależności od indywidualnej tolerancji; okresowo oceniać zasadność stałego przyjmowania; mężczyźni w
podeszłym wieku: brak konieczności modyfikacji dawkowania; mężczyźni z zaburzeniami czynności nerek: łagodne do umiarkowanych zaburzeń: brak konieczności modyfikacji dawkowania; ciężkie
zaburzenia: maks. zalecana dawka 10 mg, niezalecane dawkowanie w schemacie raz/dobę; mężczyźni z zaburzeniami czynności wątroby: zalecana dawka 10 mg, przed planowaną aktywnością seksualną;
ograniczone dane kliniczne w zakresie bezpieczeństwa stosowania (klasa C w skali Child-Pugh), ocena indywidualnego stosunku korzyści do ryzyka przez lekarza, brak danych stosowania w dawkach > niż 10
mg i w schemacie raz/dobę; mężczyźni chorzy na cukrzycę: brak konieczności modyfikacji dawkowania; dzieci i młodzież: brak uzasadnienia dla stosowania Przeciwwskazania: nadwrażliwość na subst.
czynną lub którąkolwiek subst. pomoc.; jednoczesne stosowanie z organicznymi azotanami w dowolnej postaci; choroby serca ze wskazaniem braku aktywności seksualnej; do rozważenia przez lekarza ryzyko
zaburzeń czynności serca przy aktywności seksualnej u pacjentów z chorobami ukł. sercowo-naczyniowego; choroby ukł. sercowo-naczyniowego u pacjentów z niestabilną dławicą piersiową i bólami
dławicowymi podczas stosunków płciowych, u pacjentów, u których w ostatnich 6. mies. wystąpiła niewydolność serca (co najmniej 2 stopnia według NYHA), u pacjentów z niekontrolowanymi arytmiami,
niedociśnieniem (<90/50 mm Hg), z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, u pacjentów z przebytym w ciągu ostatnich 6 mies. udarem; u pacjentów, którzy utracili wzrok w jednym oku w wyniku
niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (NAION), ze wcześniejszą ekspozycją na inhibitor PDE5; jednoczesne stosowanie inhibitorów PDE5 (takich jak
riocyguat) Ostrzeżenia i środki ostrożności: przed zastosowaniem rozpoznać zaburzenie erekcji i określić przyczyny poprzez przeprowadzenie wywiadu chorobowego i wykonanie badania fizykalnego,
ocenić stan ukł. sercowo-naczyniowego pacjenta; może nasilać działanie hipotensyjne azotanów ze względu na właściwości rozszerzające naczynia krwionośne i obniżenie ciśnienia tętniczego krwi; brak
informacji o skuteczności po przebytych zabiegach chirurgicznych w obrębie miednicy, po radykalnej prostatektomii bez oszczędzania nerwów; układ krążenia: zwiększone ryzyko wystąpienia działań
niepożądanych ze strony ukł. krążenia przy obciążeniu czynnikami ryzyka chorób ukł. krążenia, stosowaniu tadalafilu, aktywności seksualej lub połączeniu czynników (nieznane dane); nie zaleca się
jednoczesnego stosowania tadalafilu i doksazosyny, ze względu na możliwość wystąpienia niedociśnienia tętniczego; wzrok: zaburzenia widzenia i przypadki niezwiązanej
z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (NAION) podczas przyjmowania tadalafilu i innych inhibiotrów PDE5; zwiększone ryzyko ostrej NAION u mężczyzn z zaburzeniami
erekcji po ekspozycji na tadalafil lub inne inhibitory PDE5; przerwać przyjmowanie i skonsultować się z lekarzem w razie zaburzeń widzenia; pogorszenie lub nagła utrata słuchu: przerwać leczenie i
skonsultować się z lekarzem w przypadku nagłego pogorszenia lub utraty słuchu; zaburzenia czynności wątroby: ocena stosunku korzyści do ryzyka przez lekarza ograniczone dane dotyczące stosowania
u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby (klasa C w skali Child-Pugh); priapizm i anatomiczne zniekształcenia członka: zwrócić się po pomoc lekarską, gdy erekcja utrzymuje się przez 4 godz. lub
dłużej; stosować ostrożnie u pacjentów z anatomicznymi zniekształceniami członka lub schorzeniami mogącymi predysponować do wystąpienia priapizmu; stosowanie z inhibitorami CYP3A4: zachować
ostrożność srosując silne inhibitory CYP3A4 (rytonawir, sakwinawir, ketokonazol, itrakonazol i erytromycynę); Tadalafil Belupo i inne metody leczenia zaburzeń erekcji: nie stosować; laktoza: nie stosować u
pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, całkowitym niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy Działania niepożądane: często: ból
głowy, nagłe zaczerwienie twarzy, przekrwienie błony śluzowej nosa, niestrawność, ból pleców, ból mięśni, ból kończyn; niezbyt często: reakcje nadwrażliwości, zawroty głowy, niewyraźne widzenie, dolegliwości
opisywane jako ból oczu, szum w uszach, częstoskurcz, kołatanie serca, niedociśnienie tętnicze3, nadciśnienie tętnicze, duszność, krwawienie z nosa, ból brzucha, wymioty, nudności, choroba refluksowa przełyku,
wysypka, krwiomocz, przedłużony czas trwania wzwodu, ból w klatce piersiowej1, obrzęki obwodowe, zmęczenie; rzadko: obrzęk naczynioruchowy2, udar1 (w tym incydenty krwotoczne), omdlenie, przemijające
napady niedokrwienne (TIA)1, migrena2, napady drgawek2, przemijająca amnezja, ubytki pola widzenia, obrzęk powiek, przekrwienie spojówek, niezwiązana
z zapaleniem tętnic przednia niedokrwienna neuropatia nerwu wzrokowego (NAION)2, okluzja naczyń siatkówki2, nagła utrata słuchu, zawał mięśnia sercowego, niestabilna dławica piersiowa2, komorowe
zaburzenia rytmu serca2, pokrzywka, zespół Stevensa-Johnsona2, złuszczające zapalenie skóry2, nadmierna potliwość, priapizm, krwotok z prącia, krew w nasieniu, obrzęk twarzy2, nagła śmierć sercowa1, 2 (1)
obciążenie czynnikami ryzyka chorób ukł. krążenia; (2) obserwowane po dopuszczeniu do obrotu; (3) przy jednoczesnym stosowaniu leków przeciwnadciśnieniowych Podmiot odpowiedzialny: Belupo
lijekovi i kozmetika d.d., Ulica Danica 5, 48 000 Koprivnica, Chorwacja Pozwolenie nr: 24230 wydane przez Prezesa URPL Kategoria dostępności: produkt leczniczy wydawany z przepisu lekarza – Rp
1. Skrodzka M., Kudelski J., Darewicz B., Tadalafil – doświadczenia kliniczne, Przegląd Urologiczny 2009/5 (57) 2. Rabijewski M. Zaburzenia erekcji – etiologia i leczenie, Przegląd Urologiczny
2006/4 (38) 3. Paśko P., Interakcje leków stosowanych w leczeniu zaburzeń wzwodu z pożywieniem i alkoholem CMUJ Kraków, Hygeia public Health 2016, 51(3): 269-274 4. Lew-Starowicz Z.
Inhibitory fosfodiesterazy typu 5 — podobieństwa i różnice, Seksuologia Polska 2003, 1, 2, 79–82 * w opinii pacjentów, 52,22% wybiera leczenie tadalafilem; ** przy dawce dawce alkoholu
0,6 mg/kg m.c., należy jednak zachować ostrożność w łącznym stosowaniu leku i alkoholu
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