ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA U YTKOWNIKA
CIALIS 20 mg tabletki powlekane
tadalafil
Nale y zapozna si z tre ci ulotki przed zastosowaniem leku.
Nale y zachowa t ulotk , aby w razie potrzeby móc j ponownie przeczyta .
Nale y zwróci si do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja
Lek ten zosta przepisany ci le okre lonej osobie i nie nale y go przekazywa innym, gdy mo e
im zaszkodzi , nawet je li objawy ich choroby s takie same.
- Je li nasili si którykolwiek z objawów niepo danych lub wyst pi jakiekolwiek objawy
niepo dane nie wymienione w ulotce, nale y powiadomi lekarza lub farmaceut .
Spis tre ci ulotki:
1.
Co to jest lek CIALIS i w jakim celu si go stosuje
2.
Informacje wa ne przed zastosowaniem leku CIALIS
3.
Jak stosowa lek CIALIS
4.
Mo liwe dzia ania niepo dane
5.
Jak przechowywa lek CIALIS
6.
Inne informacje
1.

CO TO JEST LEK CIALIS I W JAKIM CELU SI GO STOSUJE

CIALIS jest lekiem przeznaczonym dla m czyzn z zaburzeniami erekcji. Jest to stan, kiedy
m czyzna nie mo e osi gn lub utrzyma wzwodu odpowiedniego do odbycia stosunku p ciowego.
CIALIS nale y do grupy leków nazywanych inhibitorami fosfodiesterazy typu 5. Po stymulacji
seksualnej, CIALIS pomaga w rozszerzeniu naczy krwiono nych cz onka, co umo liwia nap yw krwi
do cz onka. W wyniku tego dochodzi do poprawy erekcji. CIALIS nie pomaga pacjentom, u których
nie wyst puj zaburzenia erekcji.
Wa ne jest, aby mie wiadomo , e lek CIALIS nie dzia a przy braku stymulacji seksualnej. Pacjent
i jego partnerka powinni zaaran owa gr wst pn , tak samo jak w przypadku, gdy pacjent nie za ywa
leku na zaburzenia erekcji.
2.

INFORMACJE WA NE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU CIALIS

Kiedy nie stosowa leku CIALIS
-

je li u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwra liwo ) na tadalafil lub którykolwiek z
pozosta ych sk adników leku CIALIS.

-

je li pacjent przyjmuje azotany organiczne w jakiejkolwiek postaci lub inne donory tlenku azotu,
np. azotyn amylu. Jest to grupa leków („azotany”) stosowanych w leczeniu d awicy piersiowej
(„ból w klatce piersiowej”). Wykazano, e lek CIALIS nasila dzia anie tych leków. Je eli pacjent
za ywa azotany w jakiejkolwiek postaci lub nie jest tego pewien, powinien poinformowa o tym
lekarza.

-

je li u pacjenta wyst puje ci ka choroba serca lub pacjent przeby ostatnio zawa serca.

-

je li pacjent przeby niedawno udar.

-

je li u pacjenta wyst puje niskie ci nienie krwi lub niekontrolowane wysokie ci nienie krwi.
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-

je li u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek utrat wzroku w wyniku niet tniczej przedniej
niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (NAION), okre lan czasami jako „pora enie
oka”.

Kiedy zachowa szczególn ostro no

stosuj c lek CIALIS

Nale y pami ta , e aktywno seksualna czy si z pewnym ryzykiem u pacjentów z chorobami
serca, poniewa stanowi ona dodatkowe obci enie dla serca. W przypadku wyst powania problemów
z sercem nale y poinformowa o tym lekarza.
Poni ej wymieniono tak e kilka przyczyn, z powodu których nie mo na zastosowa leku CIALIS u
pacjenta. Pacjent przed przyj ciem leku powinien poinformowa lekarza, je eli wyst puje
którykolwiek z poni szych przypadków:
- niedokrwisto sierpowatokrwinkowa (nieprawid owy kszta t czerwonych krwinek), szpiczak
mnogi (nowotwór szpiku kostnego), bia aczka (nowotwór komórek krwi), jakiekolwiek
zniekszta cenie cz onka,
- ci kie choroby w troby,
- ci kie choroby nerek.
Nie wiadomo, czy lek CIALIS jest skuteczny u pacjentów po przebytych zabiegach chirurgicznych w
obr bie miednicy lub po radykalnej prostatektomii bez oszcz dzania nerwów.
Je li wyst pi nag e pogorszenie widzenia lub nag a utrata wzroku, nale y przerwa stosowanie leku
CIALIS i niezw ocznie skontaktowa si z lekarzem.
CIALIS nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet ani u m odzie y w wieku poni ej 18 lat.
Stosowanie leku CIALIS z innymi lekami
Nale y powiedzie lekarzowi o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, równie tych,
które wydawane s bez recepty, poniewa mog one powodowa interakcje.
Jest to szczególnie istotne w przypadku leczenia azotanami, poniewa nie nale y za ywa leku
CIALIS równocze nie z tymi lekami.
Czasami leki zwane lekami blokuj cymi receptory -adrenergiczne s stosowane w leczeniu
wysokiego ci nienia t tniczego krwi i przerostu gruczo u krokowego. Je eli pacjent jest leczony z
powodu tych chorób lub przyjmuje inne leki stosowane w leczeniu wysokiego ci nienia t tniczego
krwi powinien poinformowa o tym lekarza.
W przypadku przyjmowania leków, które hamuj enzym CYP3A4 (na przyk ad ketokonazol lub
inhibitory proteazy stosowane w leczeniu zaka e wirusem HIV) mo e zwi kszy si cz sto
wyst powania dzia a niepo danych.
Nie nale y stosowa leku CIALIS z innymi lekami, je li lekarz nie wyrazi na to zgody.
Nie nale y stosowa leku CIALIS jednocze nie z innymi metodami leczenia zaburze erekcji.
Stosowanie leku CIALIS z jedzeniem i piciem
Lek CIALIS mo na przyjmowa niezale nie od posi ków.
Informacje dotycz ce wp ywu alkoholu podane s w punkcie 3.
Prowadzenie pojazdów i obs uga maszyn
U niektórych m czyzn za ywaj cych lek CIALIS podczas bada klinicznych zg aszano
wyst powanie zawrotów g owy, dlatego nale y pozna swoj reakcj na lek, przed podj ciem decyzji
o prowadzeniu samochodu lub obs ugiwaniu urz dze mechanicznych.
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Wa ne informacje o niektórych sk adnikach leku CIALIS:
Lek CIALIS zawiera laktoz . Je li lekarz wcze niej stwierdzi u pacjenta nietolerancj na niektóre
cukry, przed rozpocz ciem stosowania leku nale y skontaktowa si z lekarzem.
3.

JAK STOSOWA LEK CIALIS

Lek CIALIS nale y zawsze stosowa zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku w tpliwo ci nale y
ponownie skontaktowa si z lekarzem lub farmaceut .
Zalecana dawka pocz tkowa to jedna tabletka 10 mg, przyjmowana przed planowan aktywno ci
seksualn . Je li dawka ta nie jest wystarczaj ca, lekarz mo e zwi kszy dawk do 20 mg. Tabletki
leku CIALIS s przeznaczone do stosowania doustnego. Tabletki nale y po yka w ca o ci, popijaj c
niewielk ilo ci wody. Lek CIALIS mo na za ywa niezale nie od posi ków.
Lek CIALIS mo na przyj przynajmniej 30 minut przed planowan aktywno ci seksualn . Lek
CIALIS mo e jeszcze by skuteczny do 36 godzin po przyj ciu tabletki. Wa ne jest, aby mie
wiadomo , e lek CIALIS nie dzia a przy braku stymulacji seksualnej. Pacjent i jego partnerka
powinni zaaran owa gr wst pn , tak samo jak w przypadku, gdy pacjent nie za ywa leków na
zaburzenia erekcji.
Spo ywanie alkoholu mo e wp ywa na zdolno pacjenta do uzyskania erekcji. Spo ywanie alkoholu
mo e spowodowa przemijaj ce obni enie ci nienia t tniczego krwi. Je eli pacjent przyj lek
CIALIS lub planuje jego przyj cie, nie powinien spo ywa du ych ilo ci alkoholu (st enie alkoholu
we krwi 0,08 % lub powy ej), poniewa mo e to zwi kszy ryzyko wyst pienia zawrotów g owy przy
wstawaniu.
Nie nale y przyjmowa leku CIALIS cz ciej ni raz na dob . CIALIS 10 mg i 20 mg jest
przeznaczony do stosowania przed planowan aktywno ci seksualn . Nie zaleca si sta ego,
codziennego przyjmowania leku.
Zastosowanie wi kszej ni zalecana dawki leku CIALIS
Nale y powiadomi o tym lekarza prowadz cego.
W razie w tpliwo ci zwi zanych ze stosowaniem leku nale y zwróci si do lekarza lub farmaceuty.
4.

MO LIWE DZIA ANIA NIEPO

DANE

Jak ka dy lek, CIALIS mo e powodowa dzia ania niepo dane, chocia nie u ka dego one wyst pi .
Dzia ania te s zazwyczaj agodne lub umiarkowane.
Je li w ulotce dzia anie niepo dane okre lone jest jako „bardzo cz ste” oznacza to, e zg aszane by o
co najmniej u 1 na 10 pacjentów stosuj cych lek. Je li dzia anie niepo dane okre lone jest jako
„cz ste” oznacza to, e zg aszane by o cz ciej ni u 1 na 100 pacjentów, ale rzadziej ni u 1 na 10
pacjentów. Je li dzia anie niepo dane okre lone jest jako „niezbyt cz ste” oznacza to, e zg aszane
by o cz ciej ni u 1 na 1 000 pacjentów, ale rzadziej ni u 1 na 100 pacjentów. Je li dzia anie
niepo dane okre lone jest jako „rzadkie” oznacza to, e zg aszane by o cz ciej ni u 1 na 10 000
pacjentów, ale rzadziej ni u 1 na 1 000 pacjentów.
Bardzo cz sto zg aszanymi dzia aniami niepo danymi u pacjentów stosuj cych lek CIALIS by y: ból
g owy.
Cz sto zg aszanymi dzia aniami niepo danymi u pacjentów stosuj cych lek CIALIS by y: ból
pleców, ból mi ni, zaczerwienienie twarzy, przekrwienie b ony luzowej nosa, zawroty g owy i
niestrawno .
Niezbyt cz sto zg aszanymi dzia aniami niepo danymi s reakcje alergiczne, w tym wysypki, ból
brzucha, zarzucanie tre ci o dkowej do prze yku, niewyra ne widzenie, ból oczu, zwi kszona
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potliwo , uczucie ko atania serca, szybkie bicie serca, wysokie ci nienie krwi, niskie ci nienie krwi i
bóle w klatce piersiowej. W przypadku wyst pienia bólu w klatce piersiowej podczas lub po stosunku
p ciowym, NIE nale y stosowa azotanów, ale natychmiast zwróci si po pomoc lekarsk .
Rzadziej zg aszane dzia ania niepo dane u pacjentów stosuj cych lek CIALIS to: omdlenia, drgawki
i przemijaj ca utrata pami ci, obrz k powiek, zaczerwienienie oczu, nag e pogorszenie lub utrata
s uchu, pokrzywka i krwawienie z nosa.
W rzadkich przypadkach po za yciu leku CIALIS mo e wyst pi przed u ona i by mo e bolesna
erekcja. Je li wyst pi a taka erekcja i trwa nieprzerwanie d u ej ni 4 godziny, to nale y natychmiast
skontaktowa si z lekarzem.
Atak serca i udar by y rzadko zg aszane u m czyzn przyjmuj cych lek CIALIS. Wi kszo z nich
mia a problemy z sercem przed rozpocz ciem stosowania leku CIALIS. Nie mo na jednoznacznie
stwierdzi , czy przypadki te by y bezpo rednio zwi zane ze stosowaniem leku CIALIS.
Istniej rzadkie doniesienia o przypadkach pojawienia si cz ciowego, nag ego, przemijaj cego lub
trwa ego os abienia widzenia lub utraty widzenia w jednym lub obydwu oczach.
U m czyzn przyjmuj cych lek CIALIS zg oszono kilka dodatkowych dzia a niepo danych, , o
rzadkiej cz sto ci wyst powania, których nie obserwowano podczas bada klinicznych. Nale do
nich: migrena, obrz k twarzy, silne wysypki skórne, zaburzenia objawiaj ce si nap ywem krwi do
oczu, nieregularne bicie serca i d awica piersiowa oraz nag e zgony sercowe.
U jednego gatunku zwierz t obserwowano objawy, które mog yby wskazywa na zaburzenia
p odno ci. W przeprowadzonych pó niej badaniach u m czyzn, wykazano, e takie skutki s ma o
prawdopodobne u ludzi, chocia u niektórych m czyzn obserwowano zmniejszenie st enia
plemników.
Je li nasili si którykolwiek z objawów niepo danych lub wyst pi jakiekolwiek objawy niepo dane
nie wymienione w ulotce, nale y powiadomi lekarza lub farmaceut .
5.

JAK PRZECHOWYWA LEK CIALIS

Lek przechowywa w miejscu niedost pnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie nale y stosowa leku CIALIS po up ywie terminu wa no ci zamieszczonego na pude ku i blistrze.
Przechowywa w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgoci . Nie przechowywa w
temperaturze powy ej 30°C.
Leków nie nale y wyrzuca do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Nale y zapyta
farmaceut , co zrobi z lekami, których si ju nie potrzebuje. Takie post powanie pomo e chroni
rodowisko.
6.

INNE INFORMACJE

Co zawiera lek CIALIS
Substancj czynn leku jest tadalafil. Ka da tabletka zawiera 20 mg tadalafilu.
Inne sk adniki leku:
Rdze tabletki: laktoza jednowodna, kroskarmeloza sodowa, hydroksypropyloceluloza, celuloza
mikrokrystaliczna, laurylosiarczan sodu, stearynian magnezu.
Otoczka: laktoza jednowodna, hypromeloza, triacetyna, dwutlenek tytanu (E 171), ó ty tlenek elaza
(E 172), talk.
Jak wygl da lek CIALIS i co zawiera opakowanie
Lek CIALIS 20 mg to ó te, powlekane tabletki. Maj one kszta t migda a, a na jednej ze stron
oznaczenie „C 20”.
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Tabletki CIALIS 20 mg dost pne s w blistrach zawieraj cych po 2, 4, 8, 10 lub 12 tabletek.

Nie wszystkie rodzaje opakowa musz znajdowa si w obrocie.
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Podmiot odpowiedzialny: Eli Lilly Nederland B.V., Grootslag 1-5, Nl-3991 RA, Houten, Holandia
Wytwórca: Lilly S.A., Avda. de la Industria 30, 28108 Alcobendas, Madryt, Hiszpania
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W celu uzyskania bardziej szczegó owych informacji nale y zwróci si do przedstawiciela podmiotu
odpowiedzialnego.
Belgique/België/Belgien
Eli Lilly Benelux S.A/N.V.
Tél/Tel: +32-(0) 2 548 84 84

Luxembourg/Luxemburg
Eli Lilly Benelux S.A/N.V.
Tél/Tel: +32-(0) 2 548 84 84
Magyarország
Lilly Hungária Kft.
Tel: + 36 1 328 5100
Malta
Charles de Giorgio Ltd.
Tel: + 356 25600 500
Nederland
Eli Lilly Nederland B.V.
Tel: + 31-(0) 30 60 25 800
Norge
Eli Lilly Norge A.S
Tlf: + 47 22 88 18 00
Österreich
Eli Lilly Ges.m.b.H
Tel: +43-(0) 1 711 780
Polska
Eli Lilly Polska Sp. z o.o.
Tel: +48 (0) 22 440 33 00
Portugal
Lilly Portugal
Produtos Farmacêuticos, Lda
Tel: +351 21 4126600
România
Eli Lilly România S.R.L.
Tel: + 40 21 4023000
Slovenija
Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.
Tel: +386 (0)1 580 00 10
Slovenská republika
Eli Lilly Slovakia, s.r.o.
Tel: + 421 220 663 111
Suomi/Finland
Oy Eli Lilly Finland Ab
Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250
Sverige
Eli Lilly Sweden AB
Tel: +46 (0) 8 737 88 00
United Kingdom
Eli Lilly and Company Limited
Tel: +44-(0) 1256 315000

"
" . .. + 359 2 491 41 40
eská republika
ELI LILLY R, s.r.o.
Tel: + 420 234 664 111
Danmark
Eli Lilly Danmark A/S
Tlf: +45 45 26 60 00
Deutschland
Lilly Deutschland GmbH
Tel. + 49-(0) 6172 273 2222
Eesti
Eli Lilly Holdings Limited. Eesti filiaal
Tel: +3726441100
: +30 210 629 4600
España
Lilly, S.A.
Tel: + 34 91 663 5000

. . .

France
Lilly France S.A.S.
Tél.: +33-(0)1 55 49 34 34
Ireland
Eli Lilly and Company (Ireland) Limited.
Tel: +353-(0) 1 661 4377
Ísland
Icepharma hf.
Simi: + 354 540 8000
Italia
Eli Lilly Italia S.p.A.
Tel: + 39-055 42571
Phadisco Ltd
: +357 22 715000
Latvija
Eli Lilly Holdings Limited
p rst vniec ba Latvij
Tel: +371 67364000
Lietuva
Eli Lilly Holdings Limited atstovyb
Tel. +370 (5) 2649600
Data zatwierdzenia ulotki:

Szczegó owa informacja o tym leku jest dost pna na stronie internetowej Europejskiej Agencji ds.
Produktów Leczniczych (EMEA) http://www.emea.europa.eu.
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