
حضرة المريض المحترم، 
الضعف الجنسي من المشاكل التي ال يحبذ الكثير من الرجال المعنيين بها التحدث عنها. الخبر الجيد هو أن: المرض قابل للعالج. حصلت في الصيدلية على منتج 

يحتوي على المادة الفعالة سيلدينافيل من شركة هورموسان. تحصل فيما يلي على لمحة قصيرة عن كيفية تناول الدواء بشكل صحيح وكذلك معلومات عن آلية تأثيره 
وعن مدة العالج.

الضعف الجنسي
يمثل العالج الدوائي نوع العالج األكثراستخداًما للضعف الجنسي ويتكون في أغلب األحيان من تناول مثبطات الفوسفوديستيراز )PDE(. وهي تعمل بنفس اآللية، 

ولكنها تختلف من حيث مواصفات الحركية الدوائية الخاصة بها، مثل بدء التأثير ومدة التأثير.

معلومة مهمة: ال يعمل سيلدينافيل إال في حالة اإلثارة الجنسية.

صحة الرجل مع هورموسان

معلومات خاصة بالمرضى

 *  يُسمح بتقسيم سيلدينافيل-هورموسان 50 ملغ و 100 ملغ.
 يوأشيم فرام إ. آل: ملفات تعريف األدوية للجيب - توصيات المشورة المتعلقة بالمادة الفعالة للرعاية الصيدالنية، اإلصدار السادس، 2018،

دار نشر الصيادلة األلمان، شتوتغارت
# المعلومات المفصلة متوفرة في النشرة الموجودة في العبوة.

www.männersache-hormosan.de :المزيد من المعلومات توفرة على الرابط

مع دعم شركة Hormosan Pharma ذ.م.م.

 سيلدينافيل-هورموسان
50 ملغ/100 ملغ قرص ُمغلف

المنتج

قبل حوالي 60-30 دقيقة من النشاط الجنسي تناول األقراص
تبلغ الجرعة الموصى بها 50 ملغ. وقد تتراوح الجرعة الفعلية بين 25 ملغ و 100 ملغ. الجرعة الموصى بها

ال تتناول سوى الجرعة التي يوصي بها الطبيب!
يمكن تعديل الجرعة بالتقسيم* تعديل الجرعة

ال يستخدم أكثر من مرة واحدة في اليوم عدد مرات االستخدام
30 إلى 60 دقيقة يبدأ المفعول بعد
4 حتى 6 ساعات يمكن ممارسة االتصال الجنسية في غضون

قد يؤخر تناول وجبة غذائية دسمة في نفس الوقت ظهور المفعول. تأثير الوجبة
أمراض القلب والشرايين الخطيرة أو اضطرابات وظائف الكبد الخطيرة أو انخفاض ضغط الدم او سكتة دماغية أو 
نوبة قلبية حديثة أو مرض الشبكية التنكسية أو الدمج مع النترات أو الموسعات الوعائية النترية أو مثبطات األنزيم 

البروتيني لفيروس نقص المناعة البشرية

موانع االستعمال#

 صداع )كثيرة للغاية(، دوخة )كثيرة(، احمرار الجلد )كثيرة(،
 عسر الهضم )كثيرة(، انسداد األنف )كثيرة(، اضطرابات الرؤية )كثيرة(

 اآلثار الجانبية#

• من يُدخن عليه التوقف عن التدخين. في كثير من األحيان يختفي ضعف االنتصاب دون أدوية.
•  إذا كان ضعف االنتصاب نتيجة لإلصابة بمرض، مثل السكري أو تصلب الشرايين، فينبغي عالج المرض 

األساسي حسب إرشادات العالج، وبذلك يمكن تجنب تدهور حالة ضعف االنتصاب.
• أثبتت الدراسات أن ممارسة الرياضة بانتظام قد تحسن تدفق الدم في القضيب.

•  إذا ظهر ضعف االنتصاب كأثر جانبي نتيجة لتناول أدوية بشكل دائم، فينبغي البحث عن بديل مع الطبيب. ال 
ينبغي أبدا توقيف هذه األدوية بشكل عشوائي ودون استشارة الطبيب.

بماذا يوصى أيًضا


