
Değerli Hasta, 

Erektil disfonksiyon olarak da adlandırılan potens bozuklukları, bu durumdan muzdarip olan erkeklerin konuşmaktan 
pek hoşlanmadığı problemlerden biridir. Size iyi bir haberimiz var: Bu hastalık tedavi edilebilir. Eczaneden Hormosan 
firmasının Vardenafil etkin maddesini içeren bir ürün almış bulunmaktasınız. Aşağıda ilacın doğru alımına ilişkin kısa 
bir genel bakışın yanı sıra etki şekli ve etki süresi hakkında bilgiler bulabilirsiniz. 

Potens bozuklukları

İlaç terapisi, erektil işlev bozukluğu için en yaygın tedavi şeklidir ve çoğu durumda fosfodiesteraz (PDE)-5 inhibitörleri-
nin verilmesi ile gerçekleşir. Bunların hepsi aynı mekanizma ile çalışır, ancak etki başlangıcı ve etki süresi gibi 
farmakokinetik özellikleri açısından farklılık gösterir. 

Önemli: Vardenafil sadece cinsel uyarım olduğunda etki edebilir.

Hormosan ile erkek sağlığı

Hasta bilgilendirmesi

Ürün Vardenafil-Hormosan 
10 mg / 20 mg FKT

Alınması Cinsel aktiviteden yakl. 25-60 dakika önce

Önerilen doz Önerilen doz 10 mg’dır ve 20 mg’a kadar yükseltilebilir veya 5 mg’a düşürülebilir.

Sadece doktor tarafından önerilen dozu alınız!

Doz uyarlaması Eşit dozlarda bölünemez

Kullanım sıklığı Günde 1 kezden daha sık alınmamalıdır. 

Etki başlangıcı 25 dakika sonra

Cinsel ilişki 4-5 saat içinde mümkündür

Öğünün etkisi Yağlı bir yemekten sonra etkinin başlaması gecikebilir.

Kontrendikasyonlar# Şiddetli kalp-damar hastalıkları, şiddetli karaciğer işlev bozukluğu, hipotansiyon, yakın zamanda 
inme veya kalp enfarktüsü, nitratlarla, NO donörleriyle veya HIV proteaz inhibitörleriyle kombinasyon, 
non-arteritik anterior iskemik optik nöropati (NAION), diyaliz gerektiren son evre böbrek işlev bozuk-
luğu olan hastalar, stabil olmayan Anjina pektoris hastalığı olan hastalar, dejeneratif retina hastalıkları, 
Itrakonazol veya Ketokonazol alan 75 yaş üstü erkekler 

Yan etkiler# 
çy = çok yaygın 
   y = yaygın

Baş ağrısı (çy), disepsi (y), baş dönmesi (y), burun tıkanıklığı (y), al basması (y)

Diğer öneriler • Sigara içen kişiler buna derhal son vermelidir. Bu durumda erektil işlev bozukluğu sıklıkla ilaç olmak-
sızın da ortadan kaybolur. 

• Erektil işlev bozukluğu diyabet veya arterioskleroz gibi bir hastalığa dayanıyorsa altta yatan hastalık 
yoğun bir şekilde tedavi edilmelidir, bu sayede erektil işlev bozukluğunun kötüleşmesi önlenebilir.

• Araştırmalar, düzenli egzersizin penisin kan sirkülasyonunu iyileştirebileceğini göstermiştir. 

• Erektil işlev bozukluğu uzun süreli ilaçların yan etkisi olarak ortaya çıkıyorsa doktorla birlikte bir 
alternatif aranmalıdır. Bu tür ilaçlar kesinlikle bir doktora danışılmadan kendi başına kesilmemelidir.

# Ayrıntılı bilgi için prospektüse bakılmalıdır.  
Daha fazla bilgi için: www.männersache-hormosan.de

Hormosan Pharma GmbH’nın nazik destekleriyle


