
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ULOTKA DLA PACJENTA 



ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA U YTKOWNIKA 
 

Priligy 30 mg tabletki powlekane 
Priligy 60 mg tabletki powlekane 

dapoxetinum 
 

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 w razie jakichkolwiek dalszych w tpliwo ci. 
Lek ten przepisano cisle okre lonej osobie. Nie nale y przekazywa  go innym. Lek mo e 
zaszkodzi  innej osobie nawet je li objawy jej choroby s  takie same. 
Je li nasili si  którykolwiek z objawów niepo danych lub wyst pi  jakiekolwiek objawy 
niepo dane niewymienione w ulotce, nale y powiedzie  o tym lekarzowi lub farmaceucie. 

 
Spis tre ci ulotki: 
1. Co to jest lek Priligy i w jakim celu si  go stosuje 
2. Informacje wa ne przed zastosowaniem leku Priligy 
3. Jak stosowa  lek Priligy 
4. Mo liwe dzia ania niepo dane 
5. Jak przechowywa  lek Priligy 
6. Inne informacje 
 
 
1. Co to jest lek Priligy i w jakim celu si  go stosuje 
 
Lek Priligy zawiera substancj  czynn  zwan  �dapoksetyn � i nale y do grupy leków zwanych 
�selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny� (SSRI). Priligy mo e by  równie  
znany jako lek �urologiczny�. 
 
Lek Priligy wyd u a czas potrzebny do wytrysku oraz pomaga utrzyma  kontrol  nad wytryskiem. 
Mo e to zmniejszy  poczucie frustracji oraz przygn bienia spowodowanego przedwczesnym 
wytryskiem. 
 
Lek Priligy stosowany jest w leczeniu przedwczesnego wytrysku u m czyzn mi dzy 18 a 64 rokiem 
ycia. 

 
Przedwczesny wytrysk ma miejsce gdy dochodzi do niego pod wp ywem niewielkiej stymulacji 
seksualnej, niezale nie od kontroli m czyzny. Mo e by  on przyczyn  ró nych problemów w tym 
problemów w relacjach seksualnych. 
 
 
2. Informacje wa ne przed zastosowaniem leku Priligy 
 
Kiedy nie stosowa  leku Priligy: 
 

je li pacjent ma uczulenie (nadwra liwo ) na dapoksetyn  lub którykolwiek z pozosta ych 
sk adników leku Priligy (lista wszystkich sk adników � patrz punkt 6); 
je li pacjent ma problemy z sercem, takie jak niewydolno  serca lub niemiarowy rytm pracy 
serca; 
je li u pacjenta wyst powa y w przesz o ci omdlenia; 
je li u pacjenta wyst pi a kiedykolwiek mania (uwzgl dniaj c uczucie nadmiernej ekscytacji, 
rozdra nienia lub braku mo liwo ci logicznego my lenia) lub ci ka depresja; 
je li pacjent stosuje: 
o leki stosowane w leczeniu depresji, zwane �inhibitorami monoaminooksydazy� (MAO);  
o tiorydazyn  stosowan  w leczeniu schizofrenii; 
o inne leki stosowane w leczeniu depresji; 



o lit  lek stosowany w leczeniu zaburze  afektywnych dwubiegunowych;  
o linezolid  antybiotyk stosowany w leczeniu zaka e ; 
o tryptofan  lek u atwiaj cy zasypianie; 
o ziele dziurawca  lek zio owy; 
o tramadol  stosowany w leczeniu silnych bólów; 
o leki stosowane w leczeniu migren. 

Nie nale y stosowa  leku Priligy jednocze nie z adnym z wymienionych powy ej leków. 
Je li pacjent przyjmowa  którykolwiek z wymienionych leków, nale y odczeka  14 dni przed 
rozpocz ciem stosowania leku Priligy. Po zako czeniu stosowania leku Priligy nale y odczeka  7 dni 
przed rozpocz ciem stosowania któregokolwiek z leków wymienionych na li cie powy ej. W razie 
w tpliwo ci nale y skontaktowa  si  z lekarzem lub farmaceut  przed zastosowaniem leku Priligy 
(patrz punkt �Stosowanie innych leków�). 

o niektórymi lekami stosowanymi w leczeniu zaka e  grzybiczych w tym ketokonazolem i 
itrakonazolem (patrz punkt �Stosowanie innych leków�); 

o niektórymi lekami stosowanymi w leczeniu HIV w tym rytonawirem, sakwinawirem, 
nelfinawirem i atazanawirem (patrz punkt �Stosowanie innych leków�); 

o niektórymi antybiotykami stosowanym w leczeniu zaka e  w tym telitromycyn  (patrz punkt 
�Stosowanie innych leków�); 

o nefazodonem  lekiem stosowanym w leczeniu depresji (patrz punkt �Stosowanie innych 
leków�); 

je li pacjent ma umiarkowan  lub ci k  chorob  w troby. 
 
Nie nale y stosowa  leku Priligy, je li którykolwiek z wymienionych powy ej punktów dotyczy 
pacjenta. W przypadku dalszych w tpliwo ci nale y skontaktowa  si  z lekarzem lub farmaceut  
przed zastosowaniem leku Priligy. 
 
Kiedy zachowa  szczególn  ostro no c stosuj c lek Priligy 
 
Nale y skonsultowa  si  z lekarzem lub farmaceut , przed przyj ciem leku je li: 

pacjent spo ywa alkohol (patrz punkt �Stosowanie leku Priligy z jedzeniem i piciem�); 
u pacjenta nie zdiagnozowano wczesnego wytrysku; 
pacjent stosuje substancje psychoaktywne, takie jak ekstazy, LSD, narkotyki lub 
benzodiazepiny;  
pacjent mia  problemy natury psychicznej, w tym depresj , mani  (do objawów których nale : 
uczucie nadmiernej ekscytacji, dra liwo  lub brak zdolno ci do logicznego my lenia), 
zaburzenia afektywne dwubiegunowe (do objawów których nale : ci kie zaburzenia nastroju 
pomi dzy mani  a depresj ) lub schizofreni  (zaburzenie psychiczne); 
u pacjenta wcze niej wyst powa y krwawienia lub problemy z krzepni ciem krwi; 
u pacjenta wyst puj  problemy z nerkami; 
pacjent ma padaczk ; 
u pacjenta wyst powa y w przesz o ci zawroty g owy spowodowane niskim ci nieniem; 
je li pacjent ma inne problemy seksualne, takie jak zaburzenia erekcji. 

 
Je li którakolwiek z powy szych sytuacji dotyczy pacjenta (lub je li pacjent nie jest pewien), nale y 
zwróci  si  do lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku Priligy. 
 
Przed rozpocz ciem leczenia lekiem Priligy, lekarz powinien wykona  test, aby upewni  si  czy u 
pacjenta nie wyst puje nag y spadek ci nienia podczas zmiany pozycji z le cej na stoj c . 
 
Stosowanie innych leków 
 
Nale y powiedzie  lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio 
lekach, poniewa  niektóre leki mog  zwi kszy  ryzyko wyst pienia dzia a  niepo danych. 
Dotyczy to równie  leków, które wydawane s  bez recepty, np. leków zio owych. Lek Priligy mo e 
wp ywa  na dzia anie innych leków. Stosowanie innych leków mo e równie  wp yw  na dzia nie leku 



Priligy. Stosowanie innych leków mo e mie  wp yw na maksymaln  dawk  leku Priligy, któr  pacjent 
mo e przyj . 
 

Nie nale y stosowa  leku Priligy razem z: 
lekami stosowanymi w leczeniu depresji, zwanymi �Inhibitorami monoaminooksydazy� 
(MAO); 
tiorydazyn  stosowan  w leczeniu schizofrenii;  
innymi lekami o dzia aniu przeciwdepresyjnym; 
litem � lekiem stosowanym w leczeniu zaburze  afektywnych dwubiegunowych; 
linezolidem  antybiotykiem stosowanym w leczeniu zaka e ; 
tryptofanem � lekiem u atwiaj cym zasypianie; 
zielem dziurawca  lekiem zio owym; 
tramadolem  stosowanym w leczeniu silnego bólu; 
lekami stosowanymi w leczeniu migren. 

Nie nale y stosowa  leku Priligy z adnym z wy ej wymienionych leków w tym samym czasie. 
Je li pacjent przyjmowa  którykolwiek z wymienionych powy ej leków, nale y odczeka  14 
dni przed rozpocz ciem stosowania leku Priligy. Po zako czeniu stosowania leku Priligy, 
nale y odczeka  7 dni przed rozpocz ciem stosowania któregokolwiek z leków z listy powy ej. 
W przypadku w tpliwo ci nale y skontaktowa  si  z lekarzem lub farmaceut  przed 
rozpocz ciem stosowania leku Priligy. 

niektórymi lekami stosowanymi w leczeniu zaka e  grzybiczych, w tym ketokonazolem i 
itrakonazolem; 
niektórymi lekami stosowanymi w leczeniu HIV, w tym rytonawirem, sakwinawirem, 
nelfinawirem i atazanawirem; 
niektórymi antybiotykami stosowanymi w leczeniu zaka e , w tym telitromycyn ; 
nefazodonem  lekiem stosowanym w leczeniu depresji. 

 
Pacjenci powinni powiadomi  lekarza lub farmaceut , je li przyjmuj  którykolwiek z 
wymienionych ni ej leków: 
 

leki stosowane w leczeniu innych ni  depresja zaburze  psychicznych; 
niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym ibuprofen i kwas acetylosalicylowy; 
leki o dzia aniu przeciwzakrzepowym, w tym warfaryna; 
niektóre leki stosowane w leczeniu zaburze  erekcji, takie jak syldenafil, tadalafil lub 
wardenafil, mog  prawdopodobnie obni a  ci nienie t tnicze po zmianie pozycji na stoj c ; 
niektóre leki stosowane w leczeniu nadci nienia t tniczego i bólu w klatce piersiowej 
(dusznica bolesna) (jak werapamil i diltiazem), lub powi kszeniu prostaty, z uwagi na to, e 
te leki mog  równie  zmniejsza  ci nienie krwi podczas zmiany pozycji na stoj c . 
niektóre leki stosowane w leczeniu zaka e  grzybiczych, jak flukonazol ; 
niektóre leki stosowane w leczeniu HIV, jak amprenawir, fosamprenawir; 
niektóre antybiotyki stosowane w leczeniu zaka e , jak erytromycyna i klarytromycyna; 
aprepitant  stosowany w leczeniu nudno ci. 

Je li pacjent nie jest pewny, czy którykolwiek z powy szych punktów go dotyczy powinien, 
przed zastosowaniem leku Priligy, zwróci  si  do lekarza lub farmaceuty. 

 
Stosowanie leku Priligy z jedzeniem i piciem 
 

Lek Priligy mo e by  spo ywany razem z posi kiem lub bez niego.  
Tabletk  nale y popi  przynajmniej jedn , pe n  szklank  wody.  
Podczas stosowania leku Priligy nale y unika  spo ywania alkoholu. 
Stosowanie leku Priligy i picie alkoholu mo e spowodowa  nasilenie zawrotów g owy, senno , 
opó nione reakcje.  
Spo ywanie alkoholu podczas stosowania leku Priligy mo e zwi kszy  ryzyko urazów w 
wyniku omdlenia lub innych dzia a  niepo danych.  

 



Ci a i karmienie piersi  
 
Kobiety nie powinny stosowa  leku Priligy.  
 
Prowadzenie pojazdów i obs ugiwanie maszyn 
 
Podczas stosowania leku Priligy pacjent mo e odczuwa  senno , zawroty g owy, os abienie, 
trudno ci z koncentracj  oraz niewyra nie widzenie. W przypadku, gdy którykolwiek z opisanych 
objawów wyst puje u pacjenta, powinien on unika  prowadzenia pojazdów oraz obs ugiwania 
niebezpiecznych maszyn. Dzia anie alkoholu mo e ulec nasileniu u pacjentów stosuj cych lek Priligy, 
co powoduje zwi kszenie ryzyka urazów w wyniku omdlenia lub w wyniku innych dzia a  
niepo danych, które wyst puj  podczas stosowania leku Priligy wraz z alkoholem.  
 
Wa ne informacje o niektórych sk adnikach leku Priligy 
 
Lek Priligy zawiera laktoz  (rodzaj cukru). Je li pacjent zosta  poinformowany przez lekarza, e 
wyst puje u niego nietolerancja niektórych cukrów, powinien skontaktowa  si  z lekarzem przed 
zastosowaniem tego leku. 
 
 
3. Jak stosowa  lek Priligy 
 
Priligy nale y zawsze stosowa  zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie w tpliwo ci nale y 
skontaktowa  si  z lekarzem lub farmaceut .  
 
Jak stosowa  lek Priligy 
 

Zazwyczaj stosowana dawka to 30 mg. Lekarz mo e zwi kszy  dawk  do 60 mg. 
Lek nale y stosowa  tylko 1 do 3 godzin przed podj ciem aktywno ci seksualnej.  
Nie nale y przyjmowa  leku Priligy cz ciej ni  jeden raz na 24 godziny lub ka dego dnia.  
Tabletki leku Priligy nale y po yka  w ca o ci, aby unikn  ich gorzkiego smaku, popijaj c co 
najmniej szklank  wody. Takie post powanie ma na celu zapobiec omdleniom (patrz punkt 4 
�Omdlenia oraz niskie ci nienie krwi�) 
Lek Priligy mo e by  przyjmowany z posi kiem lub bez niego. 
Lek Priligy nie powinien by  stosowany przez m czyzn w wieku poni ej 18 lat lub u 
m czyzn w wieku 65 lat i starszych. 
Nale y porozmawia  z lekarzem na temat leczenia lekiem Priligy, po pierwszych 4 tygodniach 
lub po 6 dawkach leku, w celu stwierdzenia, czy leczenie powinno by  kontynuowane. 
Je li leczenie b dzie kontynuowane pacjent powinien rozmawia  na ten temat z lekarzem co  
6 miesi cy.  

 
Zastosowanie wi kszej ni  zalecana dawki leku Priligy 
 
W przypadku przyj cia wi kszej dawki ni  zalecana nale y skontaktowa  si  z lekarzem lub 
farmaceut . Pacjent mo e odczuwa  nudno ci lub mog  wyst pi  wymioty.  
 
Przerwanie stosowania leku Priligy 
 
Nale y skontaktowa  si  z lekarzem przed przerwaniem stosowania leku Priligy. Mo liwe jest 
wyst pienie senno ci oraz zawrotów g owy po zaprzestaniu stosowania leku Priligy, nawet je li lek 
nie by  stosowany codziennie. 
 
W razie jakichkolwiek dalszych 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, Priligy mo e powodowa  dzia ania niepo dane, chocia  nie u ka dego one wyst pi . 
Wyst pi  mog  nast puj ce dzia ania niepo dane: 
 
Nale y przerwa  stosowanie leku Priligy i natychmiast zg osi  si  do lekarza, je li: 
 

u pacjenta wyst pi y napady drgawkowe; 
u pacjenta wyst pi o omdlenie lub zawroty g owy po zmianie pozycji na stoj c ; 
pacjent zaobserwowa  zmiany nastroju; 
u pacjenta wyst puj  my li samobójcze lub my li o wyrz dzeniu sobie krzywdy. 

W przypadku zaobserwowania któregokolwiek w wymienionych powy ej objawów, nale y przerwa  
stosowanie leku Priligy oraz natychmiast skontaktowa  si  z lekarzem. 
 
Omdlenia oraz niskie ci nienie krwi 
 
Przyjmowanie leku Priligy mo e prowadzi  do utraty przytomno ci oraz do spadku ci nienia podczas 
przyjmowania pozycji stoj cej. W celu zmniejszenia ryzyka wyst pienia tego dzia ania, nale y:  

tabletk  leku Priligy popi  co najmniej jedn , pe n  szklank  wody; 
nie stosowa  leku Priligy je li pacjent jest odwodniony (niedobór wody w organizmie). 

Mo e si  tak dzia , je li: 
- pacjent nie pi  niczego w przeci gu ostatnich 4 - 6 godzin; 
- pacjent od d u szego czasu poci si ; 
- u pacjenta wyst puje choroba z wysok  gor czk , biegunk  lub wymiotami. 
je li pacjent czuje si  jakby mia  utraci  przytomno  (wyst puj  nudno ci, zawroty g owy, 
oszo omienie, spl tanie, pocenie si , nieprawid owy rytm pracy serca), lub je li wyst puje 
uczucie oszo omienia podczas przyjmowania pozycji stoj cej, pacjent powinien natychmiast 
po o y  si  tak aby jego g owa znajdowa a si  poni ej tu owia lub zaj  pozycj  siedz c  z 
g ow  pomi dzy kolanami i poczeka , a  objawy ust pi . Takie post powanie pozwoli unikn  
upadku i zranienia, gdyby dosz o do utraty przytomno ci;  
nie nale y wstawa  gwa townie, je li pacjent przed d u szy czas znajdowa  si  w pozycji 
siedz cej lub le cej; 
nie nale y prowadzi  pojazdów, u ywa  jakichkolwiek narz dzi lub obs ugiwa  maszyn je li 
pacjent odczuwa os abienie podczas stosowania leku; 
nale y skontaktowa  si  z lekarzem, je li po zastosowaniu leku Priligy dosz o do omdlenia. 

 
Bardzo cz ste dzia ania niepo dane (wyst puj ce u wi cej ni  1 na 10 pacjentów): 
 

zawroty g owy; 
bóle g owy; 
md o ci. 

 
Cz ste dzia ania niepo dane ( wyst puj ce u 1 do 10 na 100 pacjentów): 
 

rozdra nienie, l k, pobudzenie lub uczucie niepokoju;  
dr twienie lub mrowienie; 
trudno ci w osi ganiu lub utrzymywaniu erekcji; 
nadmierne pocenie si  lub uderzenia gor ca;  
biegunka, zaparcia lub nadmierne gromadzenie si  gazów (wzd cia); 
ból brzucha, wzd cia lub wymioty; 
problemy ze snem lub dziwne sny; 
uczucie zm czenia, senno ci, ziewanie; 
niedro no  nosa (nie yt nosa); 
zwi kszenie ci nienia krwi; 
trudno ci z koncentracj ; 
dr enie lub roztrz sienie; 



os abienie libido; 
szum w uszach; 
nieostre widzenie; 
niestrawno ; 
sucho  w ustach. 

 
Niezbyt cz ste dzia ania niepo dane (wyst puj ce u 1 do 10 na 1000 pacjentów): 
 

omdlenia lub zawroty g owy podczas przyjmowania pozycji stoj cej (patrz porady powy ej); 
zmiany nastroju, uczucie nadmiernej ekscytacji lub paranoi; 
spl tanie, dezorientacja oraz brak zdolno ci do logicznego my lenia; 
zwolnienie lub nieregularna cz sto  akcji serca lub przyspieszenie akcji serca; 
utrata pop du p ciowego, trudno ci w osi gni ciu orgazmu; 
os abienie, uspokojenie, apatia lub przem czenie; 
przygn bienie, zdenerwowanie lub zoboj tnienie; 
uczucie gor ca, podenerwowania, uczucie nienormalno ci lub upojenia alkoholowego; 
zaburzenia widzenia lub rozszerzone renice; 
niskie lub wysokie ci nienie krwi; 
wi d lub zimne poty; 

uczucie wirowania; 
zaburzenia smaku; 
zgrzytanie z bów. 

 
Rzadkie dzia ania niepo dane (wyst puj ce u 1 do 10 na 10000 pacjentów): 
 

zawroty g owy wyst puj ce po wysi ku; 
nag e zapadanie w sen; 
nag a potrzeba wypró nienia. 

 
Je li nasili si  którykolwiek z objawów niepo danych lub wyst pi  jakiekolwiek objawy niepo dane 
niewymienione w ulotce, nale y powiedzie  o tym lekarzowi lub farmaceucie. 
 
 
5. Jak przechowywa  lek Priligy 
 

Ten lek nie wymaga specjalnych warunków przechowywania. 
Przechowywa  w miejscu niedost pnym i niewidocznym dla dzieci. 
Nie stosowa  leku Priligy po up ywie terminu wa no ci umieszczonego na opakowaniu po: 
EXP. Termin wa no ci oznacza ostatni dzie  danego miesi ca. 
Leków nie nale y wyrzuca  do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. 
Nale y zapyta  farmaceut  co zrobi  z lekami, które nie s  ju  potrzebne. Takie post powanie 
pomo e chroni  rodowisko. 

 
 
6. Inne informacje 
 
Co zawiera lek Priligy 
 
Substancj  czynn  leku jest dopoksetyna. Ka da tabletka powlekana zawiera 30 mg lub 60 mg 
dapoksetyny w postaci chlorowodorku. 
 
Ponadto lek zawiera: 

Rdze  tabletki: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalana 
bezwodna, magnezu stearynian. 



 

Otoczka: laktoza jednowodna, hypromeloza, tytanu dwutlenek (E171), trójoctan glicerylu, 
elaza tlenek czarny (E172), elaza tlenek ó ty (E172). 

 
Jak wygl da lek Priligy i co zawiera opakowanie 
 

Priligy 30 mg tabletki powlekane s  koloru jasnoszarego, okr g e, dwustronnie wypuk e, 
oznaczone �30� wewn trz trójk ta umieszczonego z jednej strony.  
Priligy 60 mg tabletki powlekane s  koloru szarego, okr g e, dwustronnie wypuk e, oznaczone 
�60� wewn trz trójk ta umieszczonego z jednej strony. 

Tabletki dost pne s  w opakowaniach zwieraj cych blistry, opakowanie zawiera 1, 2,3, lub 6 tabletek 
powlekanych. 
Nie wszystkie wielko ci opakowa  musz  by  wprowadzane do obrotu. 
 
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca 
 
<[Do uzupe nienia na szczeblu krajowym]> 
 
 
Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach cz onkowskich Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego pod nast puj cymi nazwami: 

<{Nazwa Pa stwa Cz onkowskiego}> <{Nazwa produktu leczniczego}> 
 
 
Data zatwierdzenia ulotki:  
 
 


