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KULLANMA TALiMATI

LiFTA 20 mg film tablet

Afzdan allnrr.

o Etkin maddez Tadalafil
Her film kaph tablet 20 mgtadalafil igerir.

o Yardtmct maddeler:Laktoz Grantil, Kroskarmeloz Sodyum, Hidroksipropil seliiloz(LH
ll), Sodyum Lauril Si.ilfat, Mikrokristalin Seltiloz(PH 101), Magnezyum stearat, HPMC
E5, Titanyum dioksit, Talk, San demir oksit, Triasetin

Bu kullanma talimatrnda:

1. LIFTA nedir ve ne igin kullarulr?
2. LiFTA'yt kullanmadan dnce dikkat edilmesi gerekenler
3. LIFTA nasil kullaruhr?
4. Olau yan etkiler nelerdir?
5. LirTA'nm saklanmast

Baghklan yer almaktadlr.

1. LiFTA nedir ve ne icin kullanrhr?

LIFTA 20 mg, koyu sart renkli, bir y0ziinde "20" baskrh badem geklinde film kaph tablet.

2,4 ve 8 tabletlik blister ambalajda sunulmaktadrr.

L|FTA, erkeklerde erektil disfonksiyon tedavisi igin kullanrlan bir ilagtrr. Erektil
disfonksiyon, cinsel aktivite igin gerekli penis sertlegmesinin sa[lanamamasl veya sertlilin
korunamamast durumudur.

LIFTA, fosfodiesteraz tip 5 inhibitdrleri olarak adlandrnlan ilag grubuna dahildir. Cinsel

uyanyl takiben LIFTA, penis igerisindeki kan damarlanntn gevgemesine yardtmct olarak
kamn penis igerisine akrsrm sa[lar. Bunun sonucunda peniste sertlegme gergeklegir. E[er
sertlegme sorununuz yoksa LiFTA yardrmct olmayacaktrr.

Cinsel uyannm olmadrfir durumlarda LiFTA'mn tek bagrna ige yaramayaca[r dnemle not

edilmelidir. Bu nedenle sizin ve partnerinizin, sertleqme somnu tedavisi igin ilag almtyormuq
gibi, <in cinsel aktivitede bulunmasr gerekmektedir.

Bu ilacr kullanmaya baglamadan 6nce bu KULLAITTMA TALiMATINI dikkatlice
okuyunuz, giinkt sizin igin dnemli bilgiler igermektedir.
. Bu lailanma talimattnt saHayrntz. Daha sonro tebar okumaya ihtiyaq &tyabilirsiniz.
. EEer ilove sorulartntz olursa, liitfen doldorunuza veyo eczacmtza daruSmtz.
. Bu ilaE kisisel olarak sizin iEin reqete edilmistir, basknlarma vermeyiniz.
. Bu ilacm htllantmt srasmda, doldora veya hastaneye gittifiinizde doldorunuza bu ilact
kul I ondt fi ntn s dyl eyiniz.
. Bu talimatta yazilanlara aynen uwnuz. Ilaq hakhnda size dnerilen dozun drymda yfrksek

dfrSfrk doz kullanmoymz.



2. LiFTA'yr kullanmadan iince dikkat edilmesi gerekenler

Li FTA'yr aqafrdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

EIer,
o Tadalafil'e veya l.lF'l'A'nrn iginde yer alan difier maddelerden herhangi birine kargr

alerjiniz (agrn hassasiyet) varsa.
o Herhangi bir formda organik nitrat veya amil nitrit gibi nitrik oksit igeren ilaglar

kullanryorsaruz. Bu grup ilaglar (nitratlar), g<i[iis afinst (anjina pektoris) tedavisinde

kullanrlmaktadrr. L[FTA'mn bu ilaglarrn etkilerini artrrdr[r g<isterilmigtir. Eger herhangi

bir formda nitrat kullamyorsaruz veya emin de[ilseniz doktorunuzu bilgilendiriniz.
o Ciddi kalp rahatszhgtntz varsa ya da yakrn zamanda kalp krizi gegirdiyseniz.

o Yakm zamandafelg gegirdiyseniz.
o Tansiyonunuz gok di.igiiks e ya da kontrol altrna almamamtg ytiksek tansiyonunuz varsa.

o Goz felci olarak da tanrmlanan non-arteritik anterior iskemik optik n<iropati (NAION)
nedeniyle gdrme kaybrnrz olduysa.

Li FTA'yr aga[rdaki durumlarda uirxatl.i KULLANINIZ

Cinsel aktivite kalbinize ekstra bir zorlama yaptr[rndan, kalp hastahfir olan hastalarda olasr bir
risk tagrr. Bu nedenle, kalp probleminizvarsa doktorunuzu bilgilendirmelisiniz.

Aga[rdaki nedenler, LiFTA'mn sizin igin de neden uygun olmayabilece[ini gdsteren

nedenlerdir.
E[er bunlardan herhangi bir tanesi size uyuyorsa, ilacr almadan <ince doktorunuz ile

konugunuz:
o Krrmrzr kan hiicrelerinin anormalli[i (orak hiicre anemisi), kemik iligi kanseri (multipl

miyelom), kan hiicrelerinin kanseri (lcisemi) veya peniste bigim bozuklu[unuz varsa.

o Ciddi karaci[er probleminizYarsa.
o Ciddi bdbrek rahatsrzh[rruz varsa.

Le[en kemiginin igindeki olugumlan ilgilendiren cerrahi giriqim (pelvik cerrahi) veya prostat

\, bezinin etrafindaki bazr dokularla birlikte ahnmast olarak tantmlanan sinirin korunmadr[r

radikal prostatektomi gegiren hastalarda I.it''l'A'nrn etkili olup olmadr[r bilinmemektedir.

Gdrmede ani azalma ya da gdrme kaybr yagadrysanrz, LIFTA kullanmayr brakmtz ve derhal

doktorunuza bagvurunuz.

Bu uyarrlar gegmigteki herhangi bir d<inemde dahi olsa sizin igin gegerliyse liitfen
doktorunuza dantgmtz.

Li['fA, kadrnlann veya l8 yag altr erkeklerin kullammr igin tasarlanmamtgtr.

l,iFTA'nrn yiyecek ve igecek ile kullanrlmasr
LiFTzVyr ag veya tok karntna kullanabilirsiniz.
Alkol ile birlikte kullammrnrn etkileri igin btili.im 3'e bakrntz.
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Hamilelik
Gegerli de[ildir.

Emzirme
Gegerli delildir.

Arag ve makine kullanrmt
Klinik aragtrrmalarda tadalahl kullanan erkeklerin baziarnda bag d<inmesi bildirilmigtir. Bu
nedenle, tagrt veya makine kullanmadan <ince ilaglara kargr nasrl bir tepki gcisterdifiinizi

bilmeniz gerekir.

Lil.l'A'nrn igeri[inde bulunan bazr yardrmcr maddeler hakkrnda iinemli bilgiler
Lit;'l'A, laktoz igermektedir. Eger daha onceden doktorunuz tarafindan bazt gekerlere

toleransrruzrn bulunmadr[r sdylenmigse, bu trbbi tirtini.i almadan once doktorunuzla temasa

geginiz.
S od-r'um iqermekt eclir. Dozn necleni-vle herhangi bir r-ryan gelektirrnemektedir.

Di[er ilaglar ile birlikte kullanrmr
Ozellikle nitratlarla tedavi gririiyorsanrz doktorunuzu veya eczactntzr bilgilendirmeniz gok

onemlidir giinkti nitratlarla birlikte LIFTA kullanmamaltsmtz.

Alfa blokor olarak adlandrrrlan ilaglar, bazen ytiksek tansiyon ve btiytimtiq prostat tedavisinde

kullanrlrr. Bunlardan herhangi biri igin tedavi gdriiyorsanvya da yiiksek tansiyon igin bagka

ilaglar kullamyorsaruz doktorunuzu bilgilendiriniz.

CYP3A4 adr verilen bir enzimi etkisiz hale getiren ilaglar (6rne[in ketokonazol veya HIV
tedavisi igin proteaz inhibit<irleri) kullamyorsaruz, yan etkilerin srkh[r artabilir.

E[er doktorunuz kullanamayacagrnrz sriylediyse, diger ilaglar ile birlikte LIF'l'A
kullanmayrmz.

E[er, erektil disfonksiyon tedavisi oluyorsanrz, L1FTA'yr difer ilaglar ile birlikte
kullanmayrnrz.

E{er reqeteli ya da reqetesiz herhangi bir ilau Su anda kullaruyorsaruz veya son zamanlarda
kullandmtz ise lAtfen dohorunuza veya eczactntza bunlar hakhnda bilgi veriniz.

3. LiFTA nasrl kullanrlrr?

Uygun kullanrm ve dozluygulama srkhfr igin talimatlar:

LiF'l'A'yr kullanrrken her zaman doktorunuzun s<iyledi[i gekilde ahnrz. E[er emin degilseniz
mutlaka doktorunuzaya da eczacrnrza dantgmz.

Onerilen doz, cinsel aktiviteden <jnce altnan bir tane 20 mg'hk tablettir.

LiFTiVyr cinsel aktiviteden 30 dakika iincesinde kadar almahsrnrz. LIFTA, tableti aldrktan

sonra 36 saat sonrasrna kadar etkili olabilir. Cinsel uyan olmadr[r durumlarda LIFTA'run etki
etmeyece[ini bilmeniz gerekmektedir. Bu nedenle sizin ve partnerinizin, sertlegme sontnu

tedavisi igin ilag almryormu$ gibi, cin cinsel aktivitede bulunmanrz gerekmektedir.



Alkol kullammr sertlegme yetenefini etkileyebilir. Alkol ahmr gegici olarak tansiyonunuzu

di.igiirebilir. E[er LIFTA aldrysaruz ya da almayr dtgiiniiyorsanrz, ayapa kalktr[rnrzda bag

donmesi riskini artrraca[rndan, fazla alkol ahmrndan (kandaki alkol oranr o%0.08 ya da daha

fazla olmamah) kagrnrnrz.

Lip'tl, 20 m$r gtinde I defadan fazla ALMAMALISINIZ. LIFTA 20 mg tabletler cinsel

aktivite <incesinde kullanrlmak igin tasarlanmrgttr, si.irekli giinltik kullanrmr onerilmez.

Uygulama yolu ve metodu:
tipT,,t tabletler a[rz yoluyla kullanrm igindir. Tableti btitiin olarak bir miktar su ile yutunuz.

De[iqik yag gruplart:

Qocuklarda kullanrmr:
LifTA, 18 yagrn altrndaki gocuklar igin uygun depildir.

!

Ozel kullanrm durumlan
6zel kullammt yoktur.

E{er t.it;-t-.,1'run etkisinin gok gilglil veya zaytf oldu{una dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veyo eczacmtz ile konuSunuz.

Kullanmanz gerekenden fazla lif'f ,q, kullandrysanz
Lil,'|.A'dan kullanmanz gerekenden fazlaxnt kullanmrysaruz bir doktor veya eczact ile
konuSunuz.

L i I-' I'A'yr kullanmayr unutursanrz
Unutulan dozlart dengelemek iqin Eift doz almaymtz.

Bu i.iriiniin kullanrmryla ilgili bagka herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza ya da ecz;acrnrz;a

dantgtntz.

\'z LiFTA ile tedavi sonlandrrrldrfrnda olugabilecek etkiler
Bulunmamaktadrr.

4. Olasr yan etkiler nelerdir?
Tiim ilaglar gibi, l.iF'tR'nrn igerifiinde bulunan maddelere duyarh olan kiqilerde yan etkiler
olabilir.
Bu kullanma talimatrndaki yan etkiler aga[rdaki kategorilerde gosterildi[i gekilde

sralanmtgtr.
Qok yaygrn: 10 hastanrn en az l'inde gdrtilebilir.
Yaygrn: 10 hastamn birinden az, fakat 100 hastanrn birinden fazla gdrtilebilir.
Yaygrn olmayan: 100 hastanrn birinden az, fakat 1,000 hastanrn birinden fazla g<iriilebilir.
Seyrek: 1,000 hastanrn birinden az gciri.ilebilir.

Qok seyrek: 10,000 hastarun birinden az gtirtilebilir.

Agafrdakilerden biri olursa, LiB.'I'A'yr kullanmayr durdurunuz ve DERHAL
doktorunuza bildirinizveya size en yalun hastanenin acil biiliimiine bagvurunuz:
o Alerjik reaksiyon (dokiintti dahil)



o Kurde$en
o Gormede bulamkhk
o Goz kapaklarrnrn gigmesi
o Goz a[nst ve gcizde krzarrkhk
o Bayrlma
o Yiiztin giqmesi
o 4 saatten daha uzun siiren uzaml$ ve a[nh sertleqme
. Tek veya iki gozde, gorme yetene[inde krsmi, ani, kaltct veya gegici azalma ya da g<irme

kaybr
. Gogiis afnsr (Cinsel aktivite srrasrnda veya sonrastnda go[i.is afinst olursa nitrat

KULLANILMAMALIDIR)
o Ncibetler
. Gegici hafiza kaybr
o Tadalafil kullanan erkeklerde nadiren kalp krizi ve felg bildirilmigtir. Bu belirtileri

gcisteren erkeklerin hepsinde olmamakla birlikte go[unda, bu ilacr almadan cince de kalp

\-. rahatsrzh[r oldufu bilinmektedir. Bu belirtilerin do[rudan tadalafil kullanrmryla alakah

olup olmadr[rm tespit etmek miimktin de[ildir.

Bunlann hepsi gok ciddi yan etkilerdir. Eler bunlardan biri sizde mevcut ise, acil trbbi

mtdahaleye veya hastaneye yattnlmaruza gerek olabilir.

Aga[rdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size

en yakrn hastanenin acil biiliimiine bagvurunuz:
o Kalbin hrzh atmast
o Yiiksek tansiyon veya dtigtik tansiyon
. i$itmede ani azalmaya da igitme kaybr

Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil trbbi mtidahale gerekebilir.

Agafrdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza siiyleyiniz:

Qok yaygrn yan etkiler
o Ba$ afrrst

Yaygrn yan etkiler
o Srt a[nst
o Kas a[nlan
o Yilzde krzarma
o Burun trkanrkhfr
o Bag d<inmesi
o Haztmstzltk

Yaygrn olmayan yan etkiler
o Karrn apnsr
o Mide igerifiinin yemek borusuna geri kagmasr (reflti)
o Terlemede artrg
o Qarprntr hissi

Seyrek yan etkiler
o Burun kanamast



Difier yan etkiler (gdrtilme srkhklan eldeki verilerden tahmin edilemiyor)

Tadalafil kullanan erkeklerde, klinik aragtrmalarda g<irtilmeyen tahmini g<iriilme srkh[r
seyrek olan bazt bagka yan etkiler olmugtur.

o Migren
o Ciddi deri ddkiinttileri
o Goze kan aktgmt etkileyen bazr bozukluklar
o Diizensiz kalp atrgr

o Kalbe yetersiz kan gelmesi sonucu meydana gelen gegici g<i[tis afnst (anjina)

. Ani kalp durmast sonucu tiltim

Bir hayvan tiiriinde, [reme bozukluluna igaret edebilecek etkiler gtiriilmtigtiir. Her ne kadar

bazr erkeklerde sperm yo[unlu[unda bir azalma gciriilse de, erkeklerde yaprlan sonraki

gahgmalar, insanlar iizerinde bu etkinin olmadrfirnr g<istermigtir.

E$er bu kullanma talimatmda bahsi geqmeyen herhangi bir yan etki ile karSila$rsoruz
doktorunuzu veya eczocmzt bilgilendiriniz.

5. LiFTA'nrn saklanmasr

Li FT,4'yt qocuklarm goremeyece {i, eriq emeye c e {i yerlerde v e ambalaj mda saklaymtz.

L i F,'l'A arnbalaj rndzr vr: 2 5 "(l' ni n al trndaki oda srcak l r lrucla saklaumal t cltr.

Ltitfen kalan ilaglarrruzr eczactntzageri gottirtiniiz. ilaglar evsel atrklar ile birlikte veya atrk su

yoluyla atrlmamahdrr. ihtiyacrruz olmayan ilaglan nasrl ataca[tnrzr eczactntza sorunuz. Bu
tedbirler gevreyi korumaya yardtmct olacaktrr.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanrnz.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra LIl;'7'A'yt kullanmaymz-

E[er tiriinde velveya ambalajrnda bozukluklar fark ederseniz LiFT.,\'yr kullanmayrnrz.

Ruhsat Sahibi:
Abdi ibrahim ilag San. vc I'ic. A.$.

Rcqitpaga Mah. lrski f]ti,viikdete Cad. No:4

3 4+67 N{csliik jSan-ver/istrnbul

Uretim yeriz
Abdi ibruhirn llag San. ve Tic. A.$.
Sarrziyi \{ahallesi^ Turg Caddesi No: 3

l:sen-vurt / lstanbul

Bukullanmatalimafi ( / / ) tarihinde onaylanmtstr
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