Ten lek Princex, zawiera syldenafil, może Panu pomóc uzyskać erekcję, jeśli występują u Pana zaburzenia wzwodu, czyli niemożność
uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Ten lek przeznaczony jest do stosowania wyłącznie
przez dorosłych mężczyzn, w wieku powyżej 18 roku życia.

Prosimy aby przed przyjęciem leku odpowiedział Pan na pytania znajdujące się poniżej. Pozwoli to określić, czy może Pan zastosować ten
lek samodzielnie i bezpiecznie.

Czy przyjmuje Pan którykolwiek z poniżej wymienionych leków, stosowanych w łagodzeniu
objawów choroby wieńcowej (dusznicy bolesnej, „bólu w klatce piersiowej”)?
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zaburzeń erekcji i przyjmuje już Pan jakiekolwiek leki z tego powodu
nadciśnienia płucnego (tj. wysokiego ciśnienia krwi w płucach)
choroby wrzodowej żołądka i/lub dwunastnicy
wirusowego zapalenia wątroby
marskości wątroby
zakażenia wirusem HIV
szpiczaka mnogiego (choroba nowotworowa szpiku kostnego)
chorób krwi (białaczki, zaburzeń krzepnięcia)
niedokrwistość sierpowatokrwinkowa (dziedziczna choroba krwi)
hemofilia (choroba krwi z ciężkimi zaburzeniami krzepnięcia krwi)
zwyrodnienie barwnikowe siatkówki (choroba oczu)

Czy którykolwiek z przedstawionych poniżej stanów występuję obecnie lub wystąpiły u Pana w
przeszłości:
•
•

NIE

ból, pieczenie, uczucie ciężkości, gniecenia w klatce piersiowej po wysiłku, również jeśli
zdarza się to w czasie stosunku płciowego
duszność, uczucie braku tchu w czasie wysiłku (np. wchodzenia po schodach, spaceru)
kołatanie serca, przyspieszone bicie serca, nierówne bicie serca
omdlenie, utrata przytomności, zawroty głowy
niskie ( < 90/50 mmHg) lub wysokie ( > 160/90 mmHg) ciśnienie tętnicze

Czy choruje/leczy się Pan obecnie z powodu choćby jednej z poniżej wymienionych chorób:
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nitroglicerynę (np. Nitrocard, Nitromint, Sustonit)
monoazotan izosorbidu (np. Effox, Effox long, Isosorbide Mononitrate Vitabalans, Mono
Mack Depot, Mononit, Monosan, Olicard)
molsidominę (np. Molsidomina WZF)
pentaerytrytol (np. Galpent, Pentaerythritol compositum)

Czy występuje lub w przeszłości wystąpił u Pana choćby jeden z poniżej wymienionych
objawów, które mogą wskazywać na choroby serca i naczyń
•

TAK

w ostatnich 6 miesiącach przebył Pan zawał serca lub udar mózgu
zniekształcenie, skrzywienie prącia, stwardnienie prącia (choroba Peyroniego) lub bolesna,
nieustająca erekcja trwająca kilka godzin (priapizm)
utrata lub osłabienie wzroku w jednym oku z innej przyczyny niż jaskra, zaćma lub uraz
nagła utrata słuchu
uczulenie na syldenafil lub którykolwiek ze składników produktu Princex

Jeśli wszystkie odpowiedzi to odpowiedzi „NIE”, po zapoznaniu się z ulotką dołączoną do opakowania, może Pan przyjąć lek Princex, 25
mg, tabletki powlekane.
Jeśli nadal Pan nie jest pewien, czy może zastosować lek Princex, 25 mg, tabletki powlekane, może Pan skonsultować się z farmaceutą.
Proszę pamiętać, aby w trakcie okresowych wizyt poinformować lekarza o zaburzeniach erekcji i przyjmowanych lekach
Jeśli choćby jedna odpowiedź to „TAK” lub choćby jedna odpowiedź to „NIE WIEM”
NIE POWINIEN PAN PRZYJMOWAĆ LEKU Princex, 25 mg, tabletki powlekane
Jeśli stosowanie leków z powodu zaburzeń erekcji jest koniecznie, należy skonsultować się z lekarzem

