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Belangrijke overwegingen voor de behandeling
•  PRILIGY wordt gebruikt om vroegtijdige zaadlozing (ejaculatie) te behandelen bij volwassen mannen  
 in de leeftijd van 18 tot en met 64 jaar.
•  PRILIGY moet 1 tot 3 uur voor de geslachtsgemeenschap ingenomen worden, zoals uw arts of  
 apotheker u dat heeft verteld.
•  PRILIGY zorgt dat het langer duurt voordat de zaadlozing plaatsvindt en kan ervoor zorgen dat  
 de beheersing van de zaadlozing verbetert. Dit kan de frustraties of zorgen over een snelle  
 zaadlozing verminderen.
•  De meest voorkomende bijwerkingen zijn duizeligheid, hoofdpijn en misselijkheid.
•  Soms kan flauwvallen voorkomen. Als u het gevoel heeft dat u gaat flauwvallen, ga dan direct liggen  
 of ga met uw hoofd tussen uw knieën zitten tot u zich beter voelt.
•  Voor meer informatie:
  – Raadpleeg uw arts of apotheker
  – Lees de bijsluiter.

Uw vroegtijdige zaadlozing beheersen
•  Om de behandeling van uw vroegtijdige zaadlozing met PRILIGY te helpen slagen, gelieve de in 

deze brochure vermelde belangrijke informatie te lezen.
• Raadpleeg uw arts of apotheker voor meer informatie.

vroegtijdige zaadlozing en Priligy
Vroegtijdige zaadlozing is een veelvoorkomende seksuele aandoening.
• Mannen met vroegtijdige zaadlozing en hun partners kunnen stress, frustraties en  
 relatieproblemen ervaren.
• Vroegtijdige zaadlozing wordt gekenmerkt door: 
  – Een slechte controle over de zaadlozing
  – Slechte beheersing van de zaadlozing 
  – Aanzienlijk persoonlijk leed, zoals stress, als gevolg.

vroegtijdig klaarkomen is een medische aandoening die stress kan veroorzaken

versie: september 2013
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Priligy kan de vroegtijdige zaadlozing verbeteren
• PRILIGY bevat de werkzame stof met de naam dapoxetine. Deze stof behoort tot de groep  
 geneesmiddelen die ‘selectieve serotonine heropnameremmers’ (SSRI’s) worden genoemd.
• PRILIGY verschilt van andere SSRI’s, omdat het snel werkt en snel uit het lichaam wordt verwijderd.

Priligy kan de vroegtijdige zaadlozing verbeteren

Wie mag Priligy gebruiken?
  –  PRILIGY is bedoeld om vroegtijdige zaadlozing te behandelen bij mannen tussen 18 en 64 jaar
  –  PRILIGY is alleen voor mannen bij wie hun arts heeft vastgesteld dat hij last heeft van  
   vroegtijdige zaadlozing.

Priligy is alleen verkrijgbaar op recept van uw arts

deel Priligy niet met anderen, zelfs niet als hun  
symptomen gelijk zijn aan of lijken op die van u.

gebruik Priligy niet wanneer:
• Vroegtijdige zaadlozing niet bij u is vastgesteld door uw arts.
• U jonger bent dan 18 jaar of ouder dan 64 jaar.
• U allergisch (overgevoelig) bent voor dapoxetine of voor één van de andere stoffen in PRILIGY.
• U problemen heeft met uw hart, zoals hartfalen of hartritmestoornissen.
• U ernstige lever- of nierproblemen heeft.
• U manie of ernstige depressie heeft of daar ooit aan heeft geleden.
• U bepaalde geneesmiddelen gebruikt zoals:
  – monoamine-oxidaseremmers (MAO-remmers) of andere geneesmiddelen tegen depressie
  – thioridazine voor de behandeling van schizofrenie
  – bepaalde geneesmiddelen tegen schimmelinfecties, waaronder ketoconazol en itraconazol
  – bepaalde geneesmiddelen tegen HIV, waaronder ritonavir, saquinavir, nelfinavir en atazanavir
  – bepaalde geneesmiddelen om infecties te behandelen, waaronder linezolid en telitromycine
  – lithium, een geneesmiddel gebruikt bij bipolaire stoornis
  – tryptofaan, een geneesmiddel om beter te slapen
  – sint-janskruid, een kruidengeneesmiddel
  – tramadol, voor de behandeling van ernstige pijn
  – geneesmiddelen voor de behandeling van migraine, waaronder triptanen.

Ook geldt:
• U mag PRILIGY niet gebruiken wanneer u PDE5-remmers (voor de behandeling van  
 erectiestoornissen) gebruikt, omwille van een mogelijk verhoogde kans op flauwvallen.
• Bespreek al de geneesmiddelen die u neemt, ook de kruidengeneesmiddelen, met uw arts  
 of apotheker.
• Vrouwen mogen PRILIGY niet gebruiken.

als u niet zeker weet of u Priligy mag gebruiken, neem dan  
contact op met uw arts of apotheker voordat u Priligy gebruikt.
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Hoe Priligy in te nemen
Neem PRILIGY in 1 tot 3 uur voordat u seksuele activiteit verwacht, maar niet vaker dan één keer per  
24 uur.
• Slik de tabletten in hun geheel door (anders smaken ze bitter) met minstens één vol glas water.
• PRILIGY kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
• Vermijd alcohol wanneer u PRILIGY gebruikt. Gelijktijdig gebruik van PRILIGY met alcohol kan de kans  
 op flauwvallen verhogen en de effecten van alcohol zoals duizeligheid, slaperigheid en traag reageren  
 kunnen sterker worden. 
• Gebruik PRILIGY niet samen met partydrugs (zoals ecstasy, LSD, verdovende middelen of  
 benzodiazepines) die tot mogelijk ernstige reacties kunnen leiden bij gelijktijdig gebruik met PRILIGY.
• Blijf bij voorkeur op een comfortabele en veilige plaats, zoals thuis, nadat u PRILIGY hebt ingenomen.
De gebruikte dosis is 30 mg. Uw arts kan de dosis verhogen tot 60 mg.

neem Priligy in 1 tot 3 uur voorafgaand aan seksuele activiteit

Hoe Priligy is verpakt

PRILIGY wordt geleverd in een blisterverpakking met 3 of 6 filmomhulde tabletten. De blisterverpakkingen 
zijn verpakt in een openvouwbare driedelige omslag met belangrijke informatie die u moet weten voordat 
u PRILIGY inneemt. Deze driedelige omslag is verzegeld met een zilveren sticker. Zodra de zegel wordt 
verwijderd, zal een plakkerig restant in dambordpatroon achterblijven. Als de bezegeling al geopend of 
niet aanwezig is, gebruik het product dan niet. De tabletten zijn rond en op één kant staat “30” (lichtgrijze 
30 mg tabletten) of “60” (grijze 60 mg tabletten) in een driehoek.

gebruik niet meer Priligy dan is voorgeschreven:
•  neem Priligy niet vaker in dan één keer per 24 uur omdat hierbij bijwerkingen vaker  
  voorkomen of toenemen in ernst
•  meer dan één dosis zal geen extra verlenging van de duur voordat de zaadlozing   
  plaatsvindt geven

lees de bijsluiter voor meer informatie

Wat te verwachten van de behandeling met Priligy

Mannen die behandeld worden met PRILIGY kunnen het volgende ervaren:
• Verbetering van de beheersing van de zaadlozing. 
• Langere duur voordat de zaadlozing plaatsvindt. 
• Grotere tevredenheid met de geslachtsgemeenschap.
• Minder stress wegens vroegtijdige zaadlozing.
• Algemene indruk van verbetering van de vroegtijdige zaadlozing.

Priligy kan ervoor zorgen dat de beheersing van de zaadlozing verbetert en dat het langer 
duurt voordat de zaadlozing plaatsvindt

Sommige mannen ervaren wat verbetering van de vroegtijdige zaadlozing na de eerste keer  
PRILIGY te gebruiken, terwijl andere mannen een paar keer PRILIGY moeten gebruiken alvorens  
ze verbetering ervaren.

Tijdens de behandeling van vroegtijdige zaadlozing zorgt het verlengen van de tijd tot zaadlozing voor 
een verhoogd gevoel van beheersing van de zaadlozing. Dit gevoel van een betere beheersing kan de 
frustraties of zorgen over een snelle zaadlozing verminderen en de voldoening bij seks verbeteren.*

*McMahon C. et al. Efficacy and safety of dapoxetine for the treatment of premature ejaculation: Integrated analysis of results from five phase 3 trials. 

J. Sex. Med. 2011;8:524-539.

PRILIGY® 60mg

PRILIGY® 30mg
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verbetering van vroegtijdige zaadlozing met Priligy
 

Belangrijk: voorzichtigheid bij het gebruik van Priligy
Wees voorzichtig bij het gebruik van PRILIGY aangezien het kan leiden tot flauwvallen  
of duizeligheid. 
Als u het gevoel heeft dat u gaat flauwvallen (bijvoorbeeld als u zich duizelig of licht in het 
hoofd voelt), ga dan direct liggen zodat uw hoofd lager is dan de rest van uw lichaam of ga 
zitten met uw hoofd tussen uw knieën tot u zich beter voelt. 
Hierdoor kunt u niet vallen en kunt u zich niet bezeren als u flauwvalt.

• Bestuur geen voertuig en gebruik geen machines of gereedschap als u zich licht in het hoofd of  
 duizelig voelt.
• Blijf bij voorkeur op een comfortabele en veilige plaats, zoals thuis, nadat u PRILIGY hebt ingenomen.
• Vermijd alcohol wanneer u PRILIGY gebruikt. Door PRILIGY te combineren met alcohol kan de kans  
 op flauwvallen toenemen, waardoor het risico op onopzettelijke verwondingen wordt vergroot. Ook  
 kan PRILIGY de effecten van alcohol versterken.

voor meer informatie, gelieve de bijsluiter te lezen.

langere duur tot 
zaadlozing

verhoogde 
voldoening bij de 

geslachtsgemeenschap

minder persoonlijk leed 
wegens vroegtijdige 

zaadlozing

verhoogd gevoel van 
beheersing van de 

zaadlozing

mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan PRILIGY bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. 

Bijwerkingen van PRILIGY die zeer vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 10 gebruikers) zijn:
• Duizeligheid.
• Hoofdpijn.
• Misselijkheid.

de meest voorkomende bijwerkingen van Priligy zijn duizeligheid, hoofdpijn  
en misselijkheid

Flauwvallen kan zich voordoen na het innemen van PRILIGY maar het voorkomen is slechts soms 
gerapporteerd (bij 1 tot 10 op de 1.000 gebruikers).

voor een volledige lijst van vaak gemelde bijwerkingen (die voorkomen 
bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers), gelieve de bijsluiter te lezen.

Stop in de volgende gevallen meteen met het gebruik van PRILIGY en neem direct contact op met uw arts:
• U krijgt stuipen (epileptische aanvallen).
• U valt flauw of voelt zich licht in het hoofd als u rechtop gaat staan.
• U bemerkt veranderingen in uw stemming. 
• U denkt aan zelfmoord of uzelf bezeren.

Als u een van de bovenstaande verschijnselen bij uzelf opmerkt, stop dan met het gebruik van dit 
geneesmiddel en neem direct contact op met uw arts.

voor volledige informatie over de veiligheid, gelieve de bijsluiter te lezen.
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maatregelen om de kans op flauwvallen en een daling 
van de bloeddruk te verkleinen

flauwvallen of daling van de bloeddruk kunnen voorkomen wanneer u rechtop gaat staan, 
maar 3 eenvoudige maatregelen helpen de kans hierop te verkleinen

neem Priligy met minstens één vol glas water en gebruik Priligy niet wanneer u  
uitgedroogd bent. 

U kunt uitgedroogd raken of niet genoeg water in uw lichaam hebben wanneer u:
• de afgelopen 4 tot 6 uur niets heeft gedronken.
• langdurig heeft gezweet.
• ziek bent, met koorts, diarree of overgeven.

neem Priligy in een laag-risico omgeving, waar u comfortabel en veilig bent, zoals thuis
• Extra oplettendheid gedurende de eerste 3 uur na inname van PRILIGY kan het risico op  
  flauwvallen verminderen.
• Ga niet snel rechtop staan als u lange tijd heeft gezeten of gelegen na het innemen van PRILIGY.

als u het gevoel heeft dat u gaat flauwvallen of als u zich licht in het hoofd voelt als u rechtop 
gaat staan, ga dan meteen liggen (zodat uw hoofd lager is dan de rest van uw lichaam), of ga 
zitten met uw hoofd tussen uw knieën tot u zich beter voelt.
• Hierdoor kunt u niet vallen en kunt u zich niet bezeren als u flauwvalt.
• Signalen die aangeven dat u kunt gaan flauwvallen zijn het voelen van:
  – Misselijkheid – Zweterigheid

  – Verwardheid  – Lichtheid in het hoofd
  – Duizeligheid – Een abnormale hartslag.

als u zich licht in het hoofd voelt na het innemen van Priligy, bestuur  
dan geen voertuig en gebruik geen machines of gereedschap.

neem contact op met uw arts als u flauwvalt  
tijdens het gebruik van dit geneesmiddel.

Hoe weet u zeker dat u echte Priligy heeft?

koop Priligy alleen via het legale circuit

Zoals met elk geneesmiddel, is er tegenwoordig een risico op namaak. Het is mogelijk dat 
namaakgeneesmiddelen niet het correcte medicijn, helemaal geen medicijn of zelfs schadelijke stoffen 
bevatten. Om uw gezondheid te beschermen, gelieve volgende stappen te volgen:

koop Priligy alleen via het legale circuit zoals uw lokale apotheker. Wees voorzichtig 
wanneer u geneesmiddelen online koopt, want vele websites verkopen nagemaakte 
geneesmiddelen.
• Wees op uw hoede met websites die geen recept van uw arts vereisen, of die speciale  
  aanbiedingen geven, omdat deze websites vaak nagemaakte geneesmiddelen verkopen.

Wees bewust van hoe het product en de verpakking er zouden moeten uitzien (zie verder 
in de rubriek “Hoe Priligy is verpakt”). als er enig verschil is in het uiterlijk, gebruik het 
product dan niet in.

log in op de website www.priligyorigineel.nl om na te gaan of u echte Priligy heeft.
• Op de achterkant van de verpakking is er een serienummer afgedrukt. Dit serienummer is anders  
 op elke verpakking PRILIGY en is erop gedrukt op het moment van productie. Het is een getal van  
 12 cijfers en begint met de letters SN.
• Wanneer u inlogt op www.priligyorigineel.nl, dient u de instructies te volgen hoe het 12-cijferige  
 getal in te voeren.
• Er zal u gemeld worden of uw PRILIGY echt is of niet.

als u vermoedt dat u geen echte Priligy heeft, gebruik het product dan niet.
neem contact op met uw arts of apotheker 
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