
KULLANMA TALiMATI

LirTA l0mgfilm tabtet

ASzdan qhnrr.

c Eikinmaile: Tadalafil
Her frlm kaph tablet l0 mg tadalafil igerir.

o YotdtmumaddelorzLal<azGraniil, Kroskarmeloz Sodyum, Hidroksipropil seltiloz (LH
11), Sodyum kuril Siilfat, Mikrolaistalin Seltiloz (PH l0l), Magnezyum stearaq HPMC
E5, Titanyum dioksit, Talk, San demiroksit, Triasetin

Bu kullanma talimahnda:

1. LiFTAnedirvc nc iginlculbrub?
2. LiFTA'yt kafuwna.fun iirce diklwt edilmcsi gcrekonler
3. LfiFTAnasilkulhrulv?
4. Ola*yan cthilor nelcnlb?
5. LiFTA'wn saklawnast

Baghklarr yer almaktadrr.

f. LifTA nedir ve ne igin kullanrhr?

LifITA 10 mg, san renkli, bir yiiziinde "10" baslolt badem geklinde film kaph tablet

2,4 ve 8 tabletlik blister ambalajda sunulmalctadrr.

L|FTA, erkeklerde erektil disfonksiyon tedavisi igin kullamlan bir ila.gtrr. Erektil
disfonlsiyon, cinsel aktivite igin gerekli penis sertlegmesinin saf,lanamamasr veya sertli[in
konrnamamasr dunrmudur.

LIFTA, fosfodiesteraz tip 5 inhibittirleri olarak adlandmlan ilag grubuna dahildfu. Cinsel

uyanyr takiben LIFTA, penis igerisindeki kan damarlanmn gevgemesine yardrmcr olarak

kanrn penis igerisine akrsmr satlar. Bunun sonucunda peniste sertlegme gergeklegir. Eler
sertlegme sorununuz yoksa LIFTA yardrmcr olmayacaktrr.

Cinsel uyailun olmadrg dunrmlarda LiFfA'mn tek bagrna ise yaramayaca$ iinemle not

edilmelidir. Bu nedenle sizin ve partrerinizin, sertlegme sonmu tedavisi igin ilag almryormug

gibi, 6n cinsel aktivircde bulunmasr gerekmektedir.

Bu ilacr kullaunaya baglamadan 6nce bu KIJLLANMA
okuyunuz, giinkii dzin tgin iinemli bilgiler iqermektedir.
. Bu kullawna talbnanru saklaymtT, Daha sonra tekrar ohrmaya iltiyag &ryabilirsiniz
. EEer ilave sorulanruzolursa, liitfen doktonnuzaveya eczacfiu?fr daru$mrz,
. Bu ilag kisisel olar*, sizin igin regete edihnigtir, ba$knlannaveruuyiniz
. Bu ilacm latllarumt nra.smda, doktora veya hastaneye gitti$inizde doloonanuza bu ilact
larll anfi lmrzt s dyley iniz
. Bu talimatta yaztlutlara aynen uytmuL ilag halihrda size dnerilen dozun &;mda yliksck

dilgilk doz

IIM dikkatlice
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2. LiFTA'yr kullanmadan iince dikkat edilmesi gerekenler

LiX'tA'yr aga$daki durumlarda KITLLANMAYII\IZ

EEer,
o Tadalafil'e veya LiFIA'nrn iginde yer alan diter maddelerden herhangi birine kar$r

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

kullamyorsamz. Bu gnrp ilaglar (nitratlar), gdf,ils atnsr (anjina pektoris) rcdavisinde

kullanrlmaktadu. LiFfA'mn bu ilaglann etkilerini affidl$ g6steritnigtir. Eper herhangi

bir formda nitat kullauyorsaruz veya emin depilseniz doktonrnuzu bilgilendiriniz.
o Ciddi kalp rahatsrdrgnrz varsa ya da yahn zamanda kalp krizi gegirdiyseniz.
o Yakrn zamanda felg gegirdiyseniz.
o Tansiyonunuz gok diigiilse ya da kontrol altna ahnatrremr$ ytiksek tansiyonunuz varsa.

o GOz fetci olarak da tarumlanan non-arteritik anterior iskemik optik ndropati (NAIOlg
nedeniyle g6rme kaybrmz olduysa.

LIFtA'yr ar$daki durumtarda uixrurr,i KT LLAI\uluz

Cinsel aktivite kalbinize ekstra bir zorlama yaptr$ndan, kalp hastah$ olan hastalarda olasr bir
risk tagr. Bu nedenle, kalp probleminiz varsa doktorunuzu bilgilendirmelisiniz.

Alagdaki nedenler, LiFfA'mn sizin igin de neden uygun olmayabilecetini gOsteren

nedenlerdir.

Eler bunlardan herhangi bir tanesi size uyuyorsa, ilacr almadan 6nce doktonrnuz ile

konugunuz:
o Krrmrzr kan hiicrelerinin anormallif,i (orak hticre anemisi), kemik ili[i kanseri (multipl

miyelom), kan hlicrelerinin kanseri (l6semi) veya peniste bigim bozukluf,unuz varsa.

. Ciddi karacif,er probleminiz varsa.

. Ciddi bdbrek ratntuzhFmz varsa.

Lef,en kemi[inin igindeki olugumlan ilgilendiren cerahi glri$im (petvik cerrahi) veya prostat

Ueanin efafinAan baa dokularla birlikte ahnmas olarak tanrmlanan sinirin konrnmadt$

radikal prostatektomi gegiren hastalarda LiFTA'nrn etkili olup olmadr$ bilinmemektedir.

G6rrrede ani azalma ya da giirme kaybr yagadrysrnrz, LIITA kullanmayr brrakrmz ve derhal

dottorunuza bagvunrnuz.

Bu uyanlar gegmigrcki herhangi bir ddnemde dahi olsa sizin igin gegerliyse ltifen
doktonrnuza damgrmz.

LiIrfA, kadrnlann veya l8 ya$ alu erkeklerin kullammr igin asarlanmamrgtlt.

LIX'TA'nm yryecek ve igecek ile kullamlnasr
LiFIA'yr ag veya tok karmna kullanabilirsiniz.
Alkol ile birlikte kullammrmn etkileri igin b6liim 3'e bakrmz.

Ilomileltk
Gegerli detildir.
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Emzirme
Gegerli defildir.

Arag ve m{kine kullauml
Klinik ara$trrmalarda tadalafil kullanan erkeklerin bazrlannda bag d6nmesi bildirilmigtir. Bu
nedenle, ta$rt veya makine kullanmadan 6nce ilaqlara kargr nasrl bir tepki gosterdiEinizi

bilmeniz gerekir.

LtFTArnn igeri$nde butunan baa yardrmcr maddeler hakhnda iineinli bitgiler
L|FTA, laktoz igermelGdir. Ef,er daha 0nceden doltorunuz tarafrndan bazr gekerlere

tolemnsrnrz.rn bulunmadr$ siiylenmigse, bu nbbi iirtinfl almadan 6nce do]forunuzla temasa

geginiz.
Sodyum igemrektedir. Dozu nedeuiyle herhangi bir uyan gere*tirmemektedir.

Diler ilaqlar ile birlikte kullantmt
$ziUiUe-nitrattarla tedavi g6riiyorsamz dohonrnuzu veya eczrrilatzr bilgilendirmeniz gok

Onemlidir gunkii nifiatlarla birlikte LiFTA larllanmamahsrnrz.

Alfa blokiir olarak adlandrnlan ilaglar, bazen yiiksek tansiyon ve b{lytimiig pKrstat tedavisinde

kullanrhr. Bunlardan herhangi biri igin tedavi gdriiyotsenrz ya da ytiksek tansiyon igin bagka

ilaglar kullamyo$anrz doktonrnuzu bilgilendiriniz.

CYP3A4 adr verilen bir enzimi etkisiz hale getiren ilaglar (6rne$n ketokonazol veya HIV

tedavisi igin proteaz inhibitdrleri) kullanryorsanz, yan etkilerin $khts altabilir.

Eler doktonrnuz kullanamayacaBnrz sOylediyse, diler ilaglar ile birlikte LiFTA
kullanmaymz.

E!er, erektil disfonksiyon tedavisi oluyorsamz, tif'IA:yr diler ilaglar ile birlikte

kullanmapnz.

E$er regeteli ya da regetesiz lwrhangi bir ilact gu anda latllaruyorsarta v€la son zanunl,arda

hrilandrnrz ise liitfen doldorunuza veya eczacmtza bunlar hakktnda bilgi veriniz

3. LIFTA nagl kullanrlr?

Uygun kultanrm ve dozluygulama srklr$ igin talimatlar:

LiFTA'yr kullamrken her zaman doltonrnuzun sdyledif,i gekilde ahmz. Ef,er emin de[ilseniz

mutlaka doktonrnuza ya da eczacuuza damgmrz.

onerilen doz, cinsel aktivircden 6nce ahnan bir ane 20 mg'hk tablettir.

LIFfA,yr cinsel aktiviteden en uz 30 dakika dncesinde almahsmrz. LIFTA, tableti al&ktan

sonra 36 saat sonrasrna kadar etkili olabilir. Cinsel uyan olmadrpr dunrmlarda LiFIA'mn etki

etnreyecelini bilmeniz gerekmektedir. Bu nedenle sizin ve partrrerinizin, sertlelme sorunu

tedavisi igin it"g almryormug gibi, 6n cinsel aktivitede bulunmamz gerekmektedir.

Alkol kullanrru sertlegme yetene$ni etkileyebilir. Alkol ahmr gegici olarak tansiyonunuzu

dggirebilir. E[er LiFIA aldrysamz ya da almayr diiqiintiyorsamz, ayaBa kalfotsnzda bal



iE"Fi{i*: }qr: rl

diinmesi riskini arfiracagndan, faz)a alkol ahmrnlan (kandald alkol oranr % O.08 ya da datn
fazla olmamah) kagtmnz.

LiFTA'yr 20 mg'dan(2 tablet) fazla ALMAMALISINU. LIFTA 10 mg tabletler cinsel

aktivite $ncesinde kullamlmak igin tasarlanmrgr, stirekli giinlfik kullammr Onerilmez.

Uygulama yolu ve metodu:
ilfnA hbletler a[rz yoluyla kullanm igindir. Tableti biifiin olaralc bir miktar su ile yutunuz.

I.ifte aq veya tok karna ahnabilir.

De$gikyag gruplan:

qocuklarda kullanrmr:
LIFTA, 18 yagrn altrndaki gocuklar igin uygun de[ildir.

6zel kutlanrm durumlan
Ozel kullammr yoktur.
E$er LiFTA'ntn etkisinin gok gttglii veya znyrf oldufiuna dair bir izleniminiz var ise

dokto rmuz v ey a e c zac tnq il e koruq wtuz

Kullanmanz gerekenden fazla Litr'fA kullandrysanrz
LiFTA'dm kitt*rrrr*,,2 gerekenden fazlasw htllawrugsanrz bir doloor veya eczan ile

loruqurua

Litr'tL'yr kullanmayr unutursanrz
Unwulnn bzlart dengekmekigin gifi dozalmaytruz
Bu iiriiniin kullamnlyla ilgili bagkaherhangi bir sonrnuz varsa doktorunuzayada@zwlDtTa
damgmu.

LifTA ite tedavi sonlandrrldr$nda olugabilecek etHler
Bulunmamaktadr.

4. Ola$ yan etkiler nelerdir?
fiim ilaglar gibi, LiFTA'mn igeri$nde bulunan maddelere duyarh olan kigilerde yan etkiler

olabilir.
Bu kullanma talimaundaki yan etkiler aga$daki kategorilerde gdsterildipi gekilde

srralanmrgur.

Qok yaygrn: l0 hastanrn en az f inde gtiriilebilir.
iaygrnr l0 hastamn birinden az,fakat 100 hastanrn birinden fazla g6riilebilir.

Vui,gn olmayan: 100 hastanm birinden az,fakat 1,000 hastamn birinden fazla gdrtilebilir.

Seyrek 1,000 hastarun birinden az gOriilebilir.

Qok seyrek 10,000 hastanrn birinden az gdriilebilir.

Aga$dakilerden biri olursq LiFTA'yr kultanmayr durdurunuz Ye DERIIAL
doktorungza bildiriniz veya size en yakrn ha,etanenin acil biiliimtine bagvurunuz:
o Alerjik reaksiyon (d0kUntii dahil)
o Kurde$en
o Gtirmede bulan*hk
o GOz kapaklanmn gigmesi



o Gtiz atprsr ve gdzde krzankhk
o Bayrlma
o Ytiztln gigmesi
. 4 saatt€n daha uzun siiren uzamrg ve atph sertlegme
o Tek veya iki gbzde, gdrme yetenetinde hsmi, ani, kahcr veya gegici azalma ya da gdrme

kaybr
o G6E0s alpsr (Cinsel aktivite srasrnda veya sonrasrnda gti$is atnsr olusa nitrat

IruLLANILMAMALIDIR)
o N6betler
o Gegicihafizakaybt
o Tadalafil kullanan erkeklerde nadiren kalp krizi ve felg bildirilmi$ir. Bu belirtileri

g6steren erkeklerin hepsinde olmamakla birlikte gotunda, bu ilacr almadan 6nce de kalp

ratratsrzhg olduf,u bilinmektedir. Bu belirtilerin do[nrdan tadalafil kullammryla alakall

olup olmadr$nr tespit etmek mtirnkiin degildir.

Bunlann hepsi gok ciddi yan etkilerdir. E[er bunlardan biri sizde mevcut ise, acil ubbi

miidahaleye veya hastaneye yafinlmamza gerek olabilir.

Agagdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildtriniz veya size

en yahn hastanenin acil bdliimiine bagvunrnuz:
o lGlbin luzh atmast
o Ytiksek tansryon veya dogiik tansiyon
. l$itmede ani azalma ya da igitme kaybt

Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil ubbi miidahale gerekebilir.

ApErdakiterden herhan$ birini fark ederseniz, doklorunuza s6,yleytntz:

Qok yaygn yan etkiler
. Bas aEnst

Yaygrn yan etkiler
. srrt agnsr
o IGs aEnlan
o Yiizdehzarma
o Bunrn trkamkh$
. BaS d6nmesi
o Haamsrdrk

Yaygrn olmayan yan etkiler
o l(ann aEnsr
o Mide igeri[inin yemek borusuna geri kagmast (reflii)
o Terlemede art$
o Qarprnu hissi

Seyrek yan etkiler
o Bumn kanamast

Dif,er yan etkiler (gtirtilme srkhklan eldeki verilerden tahmin edilemiyor)
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Tadalafil kullanan erkeklerde, klinik aragumralarda g6riilmeyen tahmini giirtilme slkh$
seyrek olan bazr baSka yan etkiler olmugtur.

o Migren
o Ciddi deri dtikiintiileri
o Giize kan akrgrm etkileyen bazr bozukluklar
o Dtizensiz kalp atrgr
o Kalbe yetersiz kan gelmesi sonucu meydana gelen gegici gtif,iis alnu (anjina)
o Ani kalp durmasr sonucu 6liim

Bir hayvan tiirlinde, tireme bozuklu[una igaret edebilecek etkiler g6rtilmiigtiir. Her ne kadar

bazr erkeklerde sperm yoSunlutunda bir azalma gdrtilse de, erkeklerde yaprlan sonraki
gahgmalar, insanlar iizerinde bu etkinin olmadr$ru gtistermigtir.

E[er bu lrallanma talimantda bahsi gegmeyen herlwrgi bir yan. etki ile kargilayrsanz
dolaoruruuu veya eczactntzt bilgilendiriniz

5. LiFTA'nm saklanmasr

I)FTA'yr goct*larm giiremeyece{i, eigenuyece$iyerlerde ve ambalaimda saklaytruz

I-ifte ambalajrnda ve 25oC'nin alundaki oda srcakhtrnda saklanmahdr.

Liiden kalan ilaglannraeczalclitzageri gtitiiriintiz. ilaqlar evsel atrklar ile birlikte veya attk su

yoluyla atrlmamahdr. ihtiyacrmz olmayan ilaglan nasrl ataca$Drz;- eczasrilza sonrnuz. Bu
tedbirler gevrcyi korumaya yardrmct olacakur.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanmu.
Ambalajdaki son htllanma tarihhden sonra LiruA'yt latllountymtz

Eper tiriinde velveytambalajrnda bozukluklar fark ederseniz LiFIA'yr kullanmayrmz.

Rulaat Sahibiz
Abdi ibrahim ilag San. ve Tic. A.$.
Re$tpaga Mahallesi, Eski Biiytikdere Cadddesi No:4

34467 Nlaslak /Sanyer/istanbul

Araimycriz
Abdi ibratrim ilag San. ve Tic. A.$.

Sanayi Matr. Tirng Cad. No:3

Esenyurt/istanbul

Bufullawnatatinufi . i' tarihinde onaylanmrytv


