KAMAGRA * GOLD
KAMAGRA GOLD - 50 Tabletek:
Każda powlekana tabletka zawiera:
Sildenafil Citrate IP Odpowiednik 50 mg Sildenafilu
Barwniki: żółcień chinolinowa WS, błękit brylantowy FCF i dwutlenek tytanu
Tabletki KAMAGRA GOLD-100: Każda tabletka powlekana zawiera:
Sildenafil Citrate lPg, odpowiednik Sildenafilu 100 mg
Barwniki: żółcień chinolinowa WS, błękit brylantowy FCF i dwutlenek tytanu

OPIS
KAMAGRA GOLD (cytrynian Sildenafilu) to sól cytrynianowa Sildenafilu, selektywnego inhibitora fosfodiesterazy
typowej dla cyklicznego monofosforanu guanozyny (cGMP) typu 5 (PDE5), cytrynian Sildenafilu oznaczonego
chemicznie jako 1 - [{3- (6,7-dihydro) Cytrynian -1-metylo-7-okso-3-propylo-1H-pirozolo [4,3-d] pirymidyn-5-ylo)
-4-etoksyfenylo] sulfonylo] -4-metylopiperazyny i ma masę cząsteczkową 666,7;
OPIS DZIAŁANIA
Fizjologiczny proces wzwodu penisa obejmuje uwalnianie tlenku azotu (NO) w ciałach jamistych podczas
stymulacji seksualnej. Tlenek azotu następnie aktywuje enzym cyklazę guanylową, co powoduje wzrost poziomu
cyklicznego monofosforanu guanozyny (cGMP),
—powodującego rozluźnienie mięśni gładkich i relaksację.
Sildenafil nasila działanie tlenku azotu poprzez hamowanie fosfodiesteraza typu 5 (PDE5), który odpowiada za
degradację cGMP w ciałach jamistych. Sildenafil nie posiada bezpośredniego działania rozkurczającego ciał
jamistych; Gdy stymulacja seksualna powoduje miejscowe uwolnienie tlenku azotu, hamowanie PDE5 przez
Sildenafil powoduje zwiększenie poziomu cGMP. w ciałach jamistych, skutkujące rozluźnieniem mięśni gładkich i
napływem krwi do ciała jamistego. Sildenafil w zalecanych dawkach nie ma więc żadnego działania w przypadku
braku stymulacji seksualnej.
FARMAKOKINETYKA; Sildenafil jest szybko wchłaniany w stosowaniu doustnym, ze średnią bezwzględną
biodostępnością 41% (zakres 25-63%)
Farmakokinetyka Sildenafilu jest proporcjonalna do zalecanego zakresu dawek. Nadmiar substancji jest
eliminowany głównie przez metabolizm wątrobowy (głównie CYP3A4) i jest przekształcany w aktywny metabolit
o właściwościach podobnych do macierzystego Sildenafilu. Sildenafil charakteryzuje się okresem półtrwania do
około 4 godzin. Sildenafli jest szybko wchłaniany; osiąga maksymalne stężenie w ciągu 30 do 120 minut (średnio
60 minut) przy dawkowaniu doustnym na czczo.
Gdy Sildenafil jest przyjmowany z posiłkiem o dużej zawartości tłuszczu, szybkość absorpcji jest zmniejszona, ze
średnim opóźnieniem wynoszącym 60 minut.
Średnia objętość dystrybucji (Vss) dla Sildenafilu wynosi 105 litrów, co wskazuje na dystrybucję do tkanek.
Sildenafil i jego główny krążący metabolit N-demetylowy jest w około 96% związany z białkami osocza. Wiązanie
białka jest niezależne od całkowitego stężenia leku.
Sildenafil jest usuwany głównie przez mikrosomalne izoenzymy wątrobowe CYP3A4 (główna droga) i CYP2C9
(droga drugorzędowa). Główny krążący metabolit wynika z N-demetylacji Sildenafilu a on sam jest dalej

metabolizowany. Ten metabolit ma profil selektywności PDE podobny do Sildenafilu oraz siłę działania in vitro
dla PDE5 około 50% macierzystego leku. Stężeni tego metabolitu w osoczu wynosi około 40% .
W przypadku Sildenafilu obserwowano, także, że metabolit stanowi około 20% działania farmakologicznych
Sildenafilu.
Sildenafil w postaci metabolitów jest wydalany głównie z kałem (około 80% podanej dawki doustnej) iw
mniejszym stopniu z moczem (około 13% podanej dawki doustnej).
WSKAZANIA
KAMAGRA GOLD jest to lek wskazany w leczeniu zaburzeń erekcji.
PRZECIWWSKAZANIA
Ze względu na jego wpływ na ścieżkę tlenku azotu / cGMP. Sildenafil nasila hipotensyjne działanie azotanów i
jego podawanie pacjentom stosującym azotany organiczne, regularnie i / lub sporadycznie, w jakiejkolwiek
formie jest to przeciwwskazane.
Stosowanie KAMAGRA GOLD jest również przeciwwskazane u pacjentów ze zdiagnozowaną nadwrażliwością na
którykolwiek składnik tabletki.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I OSTRZEŻENIA
Istnieje potencjalne ryzyko problemów sercowo-naczyniowych związane z aktywnością seksualną u pacjentów z
istniejącą wcześniej chorobą sercowo-naczyniową. W związku z tym,leczenie zaburzeń erekcji, w tym przy użyciu
Sildenafilu, nie powinno być ogólnie stosowany u mężczyzn, dla których aktywność seksualna jest niewskazana ze
względu na ich ogólny stan układu sercowo-naczyniowego. Tabletki KAMAGRA GOLD należy także ostrożnie
przepisywać poniższej grupie pacjentów, ponieważ nie ma danych z przeprowadzonych kontrolowanych badań
klinicznych dotyczących bezpieczeństwa lub skuteczności leku u pacjentów:
którzy doznali zawału mięśnia sercowego, udaru mózgu lub zagrażającej życiu arytmii w ciągu ostatnich 6
miesięcy; Pacjenci z hipotonią spoczynkową
(BP <90/50) lub nadciśnienie (BP> 170-110);
Pacjenci z hipotonią spoczynkową (BP <90/50) lub nadciśnienie (BP> 170-110);
Pacjenci z niewydolnością serca lub chorobą wieńcową powodującą dusznicę bolesną
Pacjenci z barwnikowym zwyrodnieniem siatkówki (niewielka część z tych pacjentów ma genetyczne zaburzenia
związane z fosfodiesterazą).
Długotrwała erekcja trwająca dłużej niż 4 godziny i priapizm (bolesne erekcje trwające dłużej niż 6 godzin) po
zażyciu Sildenafilu były zgłaszane bardzo rzadko.
W przypadku erekcji trwającej dłużej niż 4 godziny pacjent powinien natychmiast udać się do lekarza. Jeśli
priapizm nie jest leczony natychmiast, może spowodować uszkodzenie tkanki prącia i trwałą utratę potencji.
Bezpieczeństwo Sildenafilu jest nieznane w przypadku pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia krwi a także
pacjentów z aktywnym wrzodami żołądka. Sildenafil należy stosować ostrożnie u pacjentów z anatomicznym
zniekształceniem prącia (takich jak zwłóknienie ciał jamistych lub chorobą Peyroniego) lub u pacjentów, z
predyspozycją do priapizmu (cierpiących na anemię sierpowata, szpiczak mnogi lub białaczkę).
Nie badano bezpieczeństwa i skuteczności połączenia Sildenafilu z innymi lekami na zaburzenia erekcji. Dlatego
łączenie takie nie jest zalecane.
Rzadko zgłaszano przypadki pogorszenia wzroku, w trakcie przyjmowania Sildenafilu i innych inhibitorów PDE5.
Pacjenci powinni być także poinformowani, że w przypadku nagłego pogorszenia wzroku powinni natychmiast
skonsultować się z lekarzem.

Lekarze powinni rekomendować pacjentom, zaprzestania przyjmowania inhibitorów PDE5, w tym Sildenafilu,
oraz niezwłocznego zasięgnięcia porady medycznej w przypadku nagłego pogorszenia lub utraty słuchu.
Przypadki występowania szumu w uszach i zawrotów głowy, zgłaszano w trakcie przyjmowania inhibitorów PDE5,
w tym Sildenafilu zgłaszano bardzo rzadko.
INTERAKCJE Z INNYMI LEKAMI
Jednoczesne podawanie induktorów CYP 3A4, takich jak Rifampidn, może zmniejszy
stężenie Sildenafilu w osoczu.
Przeciwwskazane jest podawanie Sildenafilu z tlenkami azotu i organicznymi azotanami lub azotynami
organicznymi Inanyformis.

Stosując jednocześnie alfa-adrenolityki z Sildenafilem należy zachować ostrożność ze względu na potencjalne
działanie obniżające ciśnienie krwi. Współpodanie amlodypiny może spowodować dodatkowe obniżenie
ciśnienia krwi.

STOSOWANIE LEKU W CZASIE CIĄŻY ORAZ KARMIENIA PIERSIĄ
KAMAGRA GOLD nie jest wskazana do stosowania przez kobiety, dzieci i noworodki.

DAWKOWANIE
W przypadku większości pacjentów zaleca się dawkę 50 mg. Na podstawie obserwacji skuteczności i tolerancji
dawkę można zwiększyć do maksymalnej zalecanej dawki 100 mg lub zmniejszonej, do 25 mg. Maksymalna
zalecana częstotliwość dawkowania to raz dziennie.
Następujące czynniki są związane ze zwiększonym stężeniem Sildenafilu w osoczu: wiek> 65 lat (40% wzrost
AUC), zaburzeniami czynności wątroby (np. marskość wątroby, 80%) ciężka niewydolność nerek (zwolnienie
kreatyniny <30 ml / mln, 100%) i jednoczesne stosowanie silnego cytochromu P450 3A4inhibitor [ketokonazol,
itrakonazol, erytromycyna (182%), sakwinawir (210%)].
U tych pacjentów należy rozważyć zaczęcie od dawki początkowej 25 mg.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Sildenafil jest ogólnie dobrze tolerowany. Najczęściej zgłaszane działanie niepożądane Sildenafilu obejmuje: bóle
głowy (16%), niestrawność (7%), przekrwienie błony śluzowej nosa (4%), wysykę skórną (2%). Najczęstszymi
zgłaszanymi niepożądanymi reakcjami w badaniach klinicznych wśród leczonych Sildenafilem: były bóle głowy,
uderzenia gorąca, niestrawność, przekrwienie błony śluzowej nosa, zawroty głowy, nudności, uderzenia gorąca,
zaburzenia widzenia. Objawy takie jak nadwrażliwość, senność, ból oka, światłowstręt, zawroty głowy, szum w
uszach, tachykardia, kołatanie serca, ból w klatce piersiowej, wymioty ,bóle brzucha, suchość w ustach, wysypka ,
bóle mięśni, zmęczenie- były rzadko zgłaszane w przypadku przyjmowania Sildenafilu,

PRZEDAWKOWANIE
W badaniach z udziałem zdrowych ochotników przyjmujących lek w pojedynczych dawkach do 800 mg, działania
niepożądane były podobne do obserwowanych przy niższych dawkach, ale częstości ich występowania wzrosły.

W przypadku przedawkowania standardowe środki zapobiegawcze mogą być wymagane, jak dializa nerek ,gdyż
Sildenafil silnie wiąże się z białkami osocza i nie jest wydalany z moczem.
OPAKOWANIE
Dostępne w blistrach. Każdy blister zawiera po 4 tabletki
Przechowywać w temperaturze poniżej 30 ° C. Chronić przed światłem i wilgocią.
TRZYMAĆ Z DALA OD DZIECI.
Wyprodukowane w Indiach przez:
ajuntapharmalimited Aianta House, Charkop,
Kandivll (W), Mumbai - 400 067, * Handel
J ^ lub używanie zarejestrowanego lekarza lub szpitala lub tylko laboratorium.

Sildenafil Citrate Tablets IP
KAMAGRA * GOLD

Ile tabletek KAMAGRA GOLD mogę wziąć?
Odpowiedź: Optymalną dawkę ustala lekarz. KAMAGRA GOLD występuje w różnych dawkach (50 mg i 100 mg).
Dla zdecydowanej większości mężczyzn optymalna dawka to 50 mg. Nie przyjmuj więcej tabletek KAMAGRA
GOLD niż przepisuje lekarz a także nie przyjmuj KAMAGRA GOLD więcej niż raz dziennie.

Kto nie powinien brać KAMAGRA GOLD?
Odpowiedź: KAMAGRA GOLD jest przeznaczona dla mężczyzn. Nie jest zalecana dla kobiet i dzieci. Pacjenci
stosujący jakiekolwiek leki kardiologiczne powinni skonsultować się z lekarzem odnośnie stosowania KAMAGRA
GOLD.
KAMAGRA GOLD nie powinno być przyjmowane przez pacjentów, którzy przyjmują jakiejkolwiek formy
azotanów.
Czy mogę łączyć KAMAGRA GOLD z alkoholem?
Odpowiedź: Nie zaleca się łączenia alkoholu przed zażyciem leku KAMAGRA GOLD. Może on zmienić działanie
leku
Czy mogę wziąć KAMAGRA GOLD po jedzeniu?
Odp. Tak, ale unikaj bardzo tłustego posiłku, aby zapewnić lepsze działanie.

Jakie skutki uboczne mogą wystąpić po przyjęciu KAMAGRA GOLD?
Odp. KAMAGRA GOLD, jak każdy lek, może powodować działania niepożądane, takie jak ból głowy,
zaczerwienienie, problemy żołądkowe lub niewyraźne widzenie.
Co jeśli KAMAGRA GOLD nie zadziała?

Odpowiedź. KAMAGRA GOLD może nie być skuteczna dla wszystkich, jeśli nie zadziała dla Ciebie, skonsultuj się z
lekarzem, aby uzyskać inne opcje leczenia.
Wyprodukowane w Indiach przez:
ojanta pharma Ajanta House, Charkop,
Kandivli (W), Mumbai - 400 067.' Znak towarowy
Na użytek zarejestrowanego lekarza, szpitala lub laboratorium (Sildenafil Citrate Tablets)

