
Read all of this leaflet carefully before you start taking Tyra® Film Coated Tablets
− Keep this leaflet. You may need to read it again. 
− If you have any further questions, ask your doctor, health care provider or pharmacist.
− This medicine has been prescribed for you. Do not pass it on to others. It may harm 
them, even if their symptoms are the same as yours.
− If any of the side effects gets serious, or if you notice any side effects not listed in this 
leaflet, please tell your doctor, health care provider or pharmacist.

In this leaflet:
1. What Tyra® is and what it is used for
2. Before you take Tyra®
3. How to take Tyra®
4. Possible side effects
5. How to store Tyra®
6. Further information

1. What Tyra® is and what it is used for
Tyra® contains the active substance tadalafil which belongs to a group of medicines 
called phosphodiesterase type 5 inhibitors.

 Tyra® 5 mg is used to treat adult men with: 
− Erectile dysfunction. This is when a man cannot get, or keep a hard, erect penis suitable 
for sexual activity. Tadalafil has been shown to significantly improve the ability of 
obtaining a hard erect penis suitable for sexual activity. Following sexual stimulation 
Tyra® works by helping the blood vessels in your penis to relax, allowing the flow of 
blood into your penis. The result of this is improved erectile function. Tyra® will not help 
you if you do not have erectile dysfunction. It is important to note that Tyra® for the 
treatment of erectile dysfunction does not work if there is no sexual stimulation. You and 
your partner will need to engage in foreplay, just as you would if you were not taking a 
medicine for erectile dysfunction. 
− Urinary symptoms associated with a common condition called benign prostatic 
hyperplasia. This is when the prostate gland gets bigger with age. Symptoms include 
difficulty in starting to pass water, a feeling of not completely emptying the bladder and 
a more frequent need to pass water even at night. Tadalafil improves blood flow to, and 
relaxes the muscles of, the prostate and bladder which may reduce symptoms of benign 
prostatic hyperplasia. Tadalafil has been shown to improve these urinary symptoms as 
early as 1-2 weeks after starting treatment. 

2. Before you take Tyra®
Do not take Tyra®
− If you are allergic to tadalafil or any of the other ingredients of this medicine (listed in 
section 6). 
− If you are taking any form of organic nitrate or nitric oxide donors such as amyl nitrite. 
This is a group of medicines (“nitrates”) used in the treatment of angina pectoris (“chest 
pain”). Tadalafil has been shown to increase the effects of these medicines. If you are 
taking any form of nitrate or are unsure tell your doctor. 
− If you have serious heart disease or recently had a heart attack within the last 90 days. 
− If you recently had a stroke within the last 6 months. 
− If you have low blood pressure or uncontrolled high blood pressure. 
− If you ever had loss of vision because of non-arteritic anterior ischemic optic 
neuropathy (NAION), a condition described as “stroke of the eye”. 
− If you are taking riociguat. This drug is used to treat pulmonary arterial hypertension 
(i.e., high blood pressure in the lungs) and chronic thromboembolic pulmonary 
hypertension (i.e., high blood pressure in the lungs secondary to blood clots). PDE5 
inhibitors, such as tadalafil, have been shown to increase the hypotensive effects of this 
medicine. If you are taking riociguat or are unsure tell your doctor. 

Take special care with Tyra®
Talk to your doctor before taking Tyra® . 
Be aware that sexual activity carries a possible risk to patients with heart disease 
because it puts an extra strain on your heart. If you have a heart problem you should tell 
your doctor. 
Since benign prostatic hyperplasia and prostate cancer may have the same symptoms, 
your doctor will check you for prostate cancer before starting treatment with tadalafil 
for benign prostatic hyperplasia. Tadalafil does not treat prostate cancer. 
Before taking the tablets, tell your doctor if you have: 
− Sickle cell anaemia (an abnormality of red blood cells). 
−  Multiple myeloma (cancer of the bone marrow). 
− Leukaemia (cancer of the blood cells). 
− Any deformation of your penis. 
− A serious liver problem. 
− A severe kidney problem. 
It is not known if Tyra® is effective in patients who have had: 
− Pelvic surgery. 
− Removal of all or part of the prostate gland in which nerves of the prostate are cut 
(radical non-nerve-sparing prostatectomy). 
If you experience sudden decrease or loss of vision, stop taking Tyra® and contact your 
doctor immediately. 
Decreased or sudden hearing loss has been noted in some patients taking tadalafil. 
Although it is not known if the event is directly related to tadalafil, if you experience 
decreased or sudden hearing loss, stop taking Tyra® and contact your doctor 
immediately. 
Tyra® is not intended for use by women.

Children and adolescents
Tyra® is not intended for use by children and adolescents under the age of 18.

Taking other medicines, herbal or dietary supplements
Tell your doctor if you are taking, have recently taken or might take any other medicines. 
Do not take Tyra® if you are already taking nitrates. 
Some medicines may be affected by Tyra® or they may affect how well Tyra® will work. 
Tell your doctor or pharmacist if you are already taking: 
− An alpha blocker (used to treat high blood pressure or urinary symptoms associated 
with benign prostatic hyperplasia). 
− Other medicines to treat high blood pressure.
− Riociguat.
− A 5- alpha reductase inhibitor (used to treat benign prostatic hyperplasia). 
− Medicines such as ketoconazole tablets (to treat fungal infections) and protease 
inhibitors for treatment of AIDS or HIV infection. 
− Phenobarbital, phenytoin and carbamazepine (anticonvulsant medicines).
− Rifampicin, erythromycin, clarithromycin or itraconazole. 
− Other treatments for erectile dysfunction. 

Tyra® with food and drink
Information on the effect of alcohol is in section 3. Grapefruit juice may affect how well 
Tyra® will work and should be taken with caution. Talk to your doctor for further 
information.

Pregnancy, breast-feeding and fertility 
Fertility 
A reduction in sperm was seen in some men. These effects are unlikely to lead to a lack 
of fertility.

Driving and using machines 
Some men taking tadalafil have reported dizziness. Check carefully how you react to the 
tablets before driving or using machines.

Important information on certain other ingredients of Tyra® Tablets
Tyra® film coated tablets contain lactose monohydrate, if you have been told by your 
doctor that you have an intolerance to some sugars, contact your doctor before taking 
this medicinal product.

3. How to take Tyra®
Always take this medicine exactly as your doctor has told you. Check with your doctor or 
pharmacist if you are not sure. 
Tyra® tablets are for oral use in men only. Swallow the tablet whole with some water. The 
tablets can be taken with or without food. 
Drinking alcohol may temporarily lower your blood pressure. If you have taken or are 
planning to take Tyra®, avoid excessive drinking (blood alcohol level of 0.08% or 

greater), since this may increase the risk of dizziness when standing up. 
For the treatment of erectile dysfunction 
The recommended dose is one 5 mg tablet taken once a day at approximately the same 
time of the day. Your doctor may adjust the dose to 2.5 mg tadalafil based on your 
response. This will be given as a 2.5mg of tadalafil.
Do not take Tyra® more than once a day.
When taken once a day Tyra® allows you to obtain an erection, when sexually 
stimulated, at any time point during the 24 hours of the day. Once a day dosing of  Tyra® 
may be useful to men who anticipate having sexual activity two or more times per week.
It is important to note that Tyra® does not work if there is no sexual stimulation. You and 
your partner will need to engage in foreplay, just as you would if you were not taking a 
medicine for erectile dysfunction. 
Drinking alcohol may affect your ability to get an erection. 
For the treatment benign prostatic hyperplasia 
The dose is one 5 mg tablet taken once a day at approximately the same time of the day. 
If you have benign prostatic hyperplasia and erectile dysfunction, the dose remains one 
5 mg tablet taken once a day. 
Do not take Tyra® more than once a day.

If you take more Tyra® than you should
Contact your doctor. You may experience side effects described in section 4. 

If you forget to take Tyra®
Take your dose as soon as you remember but do not take a double dose to make up for 
a forgotten tablet. You should not take Tyra® more than once a day. 
If you have any further questions on the use of this medicine, ask your doctor or 
pharmacist.

4. Possible side effects
Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets 
them. These effects are normally mild to moderate in nature. 
If you experience any of the following side effects stop using the medicine and 
seek medical help immediately: 
− Allergic reactions including rashes (frequency uncommon). 
− Chest pain - do not use nitrates but seek immediate medical assistance (frequency 
uncommon). 
− Priapism, a prolonged and possibly painful erection after taking tadalafil (frequency 
rare). If you have such an erection, which lasts continuously for more than 4 hours you 
should contact a doctor immediately. 
− Sudden loss of vision (frequency rare). 
Other side effects have been reported: 
Common (seen in 1 to 10 in every 100 patients) 
− Headache, back pain, muscle aches, pain in arms and legs, facial flushing, nasal 
congestion, and indigestion. 
Uncommon (seen in 1 to 10 in every 1,000 patients) 
− Dizziness, stomach ache, feeling sick, being sick (vomiting), reflux, blurred vision, eye 
pain, difficulty in breathing, presence of blood in urine, prolonged erection, pounding 
heartbeat sensation, a fast heart rate, high blood pressure, low blood pressure, nose 
bleeds, ringing in the ears, swelling of the hands, feet or ankles and feeling tired.
Rare (seen in 1 to 10 in every 10,000 patients) 
− Fainting, seizures and passing memory loss, swelling of the eyelids, red eyes, sudden 
decrease or loss of hearing, hives (itchy red welts on the surface of the skin), penile 
bleeding, presence of blood in semen and increased sweating.
Heart attack and stroke have also been reported rarely in men taking tadalafil. Most of 
these men had known heart problems before taking this medicine. 
Partial, temporary, or permanent decrease or loss of vision in one or both eyes has been 
rarely reported. 
Some additional rare side effects have been reported in men taking tadalafil. 
These include: 
− Migraine, swelling of the face, serious allergic reaction which causes swelling of the 
face or throat, serious skin rashes, some disorders affecting blood flow to the eyes, 
irregular heartbeats, angina and sudden cardiac death. 
The side effect dizziness has been reported more frequently in men over 75 years of age 
taking tadalafil. Diarrhoea has been reported more frequently in men over 65 years of 
age taking tadalafil.
If you get any side effects, talk to your doctor or pharmacist. This includes any possible 
side effects not listed in this leaflet.

5. How to store Tyra® 
− Keep medicament out of reach and sight of children.
− Store below 30°C in the original package.
− Do not take Tyra® after the expiry date which is printed on the outside of the pack. The 
expiry date refers to the last day of that month.
− Medicines should not be disposed of via wastewater or household waste. Ask your 
pharmacist how to dispose of medicines no longer required. These measures will help to 
protect the environment.

6. Further information
What Tyra® tablets contain
Tyra® 5 mg Film Coated Tablets contain the active ingredient Tadalafil. Each tablet 
contains 5 mg Tadalafil.
Inactive ingredients: Lactose monohydrate, croscarmellose sodium, sodium 
laurilsulfate, hypromellose, microcrystalline cellulose, magnesium stearate, titanium 
dioxide, triacetin, and iron oxide yellow (E172).

What Tyra® Tablets look like and contents of the pack
Tyra® 5 mg are yellow almond shape film coated tablet coded (C24) in one side, plain on 
the other side.
Tyra® 5 mg Tablets are packed in aluminum blisters enclosed in a carton along with a 
leaflet. Tyra® 5 mg Film Coated Tablets are available in packs of 4 tablets (4 blisters 
each containing 1 tablet), and in packs of 28 tablets (2 blisters each containing 14 
tablets).
Not all pack sizes may be marketed.

Marketing Authorization Holder and Manufacturer
Dar Al Dawa Development & Investment Co. Ltd. (Na’ur − Jordan). 
Tel. (+962 6) 57 27 132
Fax. (+962 6) 57 27 776

To report any side effects:
• Jordan
− Contact marketing authorization holder
• Saudi Arabia 
− National Pharmacovigilance and Drug Safety Centre (NPC)
− Fax: + 966 112057662
− Call NPC at + 966 112038222, Exts: 2317-2356-2353-2354-2334-2340
− Toll free phone: 8002490000
− E-mail: npc.drug@sfda.gov.sa
− Website: www.sfda.gov.sa/npc
• United Arab Emirates
o Pharmacovigilance and Medical Device Section
o Drug Department
o UAE Ministry of Health & Prevention
− Hotline: 80011111
− Email: pv@moh.gov.ae
− P.O. Box: 1853 Dubai UAE
• Sudan
− National Medicines and Poisons Board (NMPB)
− Fax: + 249 183522263
− E-mail: info@nmpb.gov.sd
− Website : www.nmpb.gov.sd
• Other countries
− Please contact the relevant competent authority.
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− Medicament is a product which affects your health and its consumption contrary to instructions is dangerous for you.
− Follow strictly the doctor’s prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medicament.
− The doctor and the pharmacist are the experts in medicines, their benefits and risks.
− Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you.
− Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.
− Keep all medicaments out of reach of children.
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قم بقراءة هذه النشرة جيداً قبل تناول أقراص تايرا املغلفة
− إحتفظ بهذه النشرة، ألنك قد حتتاج إليها الحقاً.

− في حال كانت لديك أي أسئلة تتعلق بهذا املستحضر قم بإستشارة الطبيب أو الصيدلي.
ً على وصفة طبية، ولهذا يجب عليك عدم إعطائه ألي شخص  − إن هذا الدواء قد مت صرفه خصيصاً لك بناءا

حتى وإن كان هذا الشخص يعاني من نفس األعراض التي سبق وأن عانيت منها.
− قم باإلتصال بطبيبك املعالج أو الصيدلي في حال زيادة حدة األعراض اجلانبية أو اإلصابة بعرض جانبي لم 

يتم ذكره في هذه النشرة.

حتتوي هذه النشرة على:
١. ما هو تايرا وما هي دواعي استعماله

٢. قبل القيام بتناول تايرا
٣. طريقة تناول تايرا

٤. األعراض اجلانبية احملتملة
٥. ظروف تخزين تايرا
٦. معلومات إضافية

١. ما هو تايرا وما هي دواعي استعماله    
يحتوي تايرا على املادة الفعالة تاداالفيل والتي تنتمي إلى مجموعة األدوية التي تدعى مبثبطات ثنائي إستراز 

الفوسفور نوع ٥.
يستعمل تايرا ٥ ملغم في عالج الرجال البالغني املصابني ب: 

− خلل في اإلنتصاب. هي حالة يعجز فيها الرجل عن احلصول أو احلفاظ على قضيب منتصب وصلب مالئم 
ن بشكل كبير القدرة على احلصول على قضيب  ملمارسة النشاط اجلنسي. لقد تبني أنّ تاداالفيل يحسّ

منتصب وصلب مالئم ملمارسة النشاط اجلنسي.
بعد احلصول على التحفيز اجلنسي يعمل تايرا على املساعدة على إسترخاء األوعية الدموية املوجودة في 

القضيب، مما يسمح لتدفق الدم إلى القضيب. يؤدي ذلك إلى حتسني اإلنتصاب. لن يساعدك تايرا في حال لم 
تكن تعاني من خلل في اإلنتصاب. من املهم أن تعرف أن تايرا املستخدم لعالج اخللل في االنتصاب لن يعمل 

را للجماع، كما لو لم تكن تتناول دواء  في غياب التحفيز اجلنسي. لذا يجدر بك أنت وشريكتك أن تتحضّ
لعالج مشكلة اإلنتصاب .

− األعراض البولية املرتبطة بحالة شائعة تعرف بتضخم البروستات احلميد. يحدث هذا األمر عندما تصبح 
غدة البروستات أكبر حجماً مع تقدم العمر. تشمل األعراض صعوبة في بدء مترير البول، شعور بعدم حدوث 

إفراغ كامل للمثانة وحاجة ملحة للتبول بشكل متكرر حتى أثناء الليل. يحسن تاداالفيل تدفق الدم إلى 
البروستات واملثانة، و ارتخاء عضالت البروستات واملثانة والذي قد يقلل من أعراض تضخم البروستات احلميد. 
أظهر تادالفيل قدرة على حتسني هذه األعراض البولية في وقت مبكر خالل األسبوع األول إلى األسبوع الثاني 

من بدء العالج. 

٢. قبل القيام بتناول تايرا
موانع تناول تايرا

− إذا كانت لديك حساسية جتاه تاداالفيل أو أي من املكونات األخرى في هذا الدواء (املذكورة في القسم ٦). 
− إذا كنت تتناول أي شكل من أشكال النترات العضوية أو مانحات أكسيد النيتريك مثل نتريت األميل. 
تستخدم هذه اجملموعة من األدوية ("النترات") في عالج الذبحة الصدرية ("ألم في الصدر"). وقد تبني أن 

ً، اخبر  تاداالفيل يزيد فعالية هذه األدوية. إذا كنت تأخذ أي شكل من أشكال النترات أو في حال لم تكن متأكدا
طبيبك.

ً لنوبة قلبيّة خالل التسعني يوماً املاضية.  − إذا كان لديك مرض خطير في القلب أو تعرضت مؤخرا
ً لسكتة دماغية خالل الستة أشهر األخيرة.  − إذا تعرضت مؤخرا

− إذا كان ضغط دمك منخفضاً أو في حال كنت تعاني من ضغط دم مرتفع غير منضبط. 
− إذا كان لديك في أي وقت مضى فقدان في الرؤية بسبب إعتالل العصب البصري االقفاري األمامي 

الالشرياني (NAION)، وهي حالة مت وصفها "بسكتة في العني".
− إذا كنت تأخذ دواء ريوسيغات. يستخدم هذا الدواء لعالج ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي (أي ضغط دم 
مرتفع في الشرايني الرئوية) وارتفاع ضغط الدم الرئوي املزمن بسبب اإلنسداد التجلطي (أي ضغط دم مرتفع 

في الشرايني الرئوية بسبب وجود جلطات دموية دائمة). وقد تبني أن مثبطات ثنائي إستراز الفوسفور نوع ٥ 
(PDE5I) مثل تاداالفيل، تزيد من املفعول اخملفض لضغط الدم لهذا الدواء .إذا كنت تأخذ دواء ريوسيغات أو في 

ً، اخبر طبيبك. حال لم تكن متأكدا

االحتياطات عند استعمال تايرا
حتدث مع طبيبك قبل تناول تايرا. 

يجب التنبه إلى إحتمال حدوث مخاطر لدى املرضى الذين يعانون من أمراض القلب عند ممارسة النشاط 
اجلنسي بسبب زيادة اإلجهاد على القلب. في حال كانت لديك مشاكل في القلب يجب عليك إخبار طبيبك. 

بسبب وجود تشابه بني أعراض تضخم البروستات احلميد وسرطان البروستات، على طبيبك أن يتحقق من 
عدم وجود سرطان البروستات قبل بدء العالج بتاداالفيل لتضخم البروستات احلميد. ال يعالج تاداالفيل 

سرطان البروستات. 
قبل تناول األقراص، اخبر طبيبك في حال كنت تعاني من:

− فقر الدم املنجلي )كريات دم حمراء غير طبيعية). 
− السرطان النخاعي املتعدد (سرطان نخاع العظم).

− لوكيميا (سرطان خاليا الدم). 
− أي تشوه في القضيب. 

− مشكلة خطيرة في الكبد. 
− مشكلة شديدة في الكلى. 

االً لدى املرضى الذين خضعوا: من غير املعروف إذا كان تايرا فعّ
− جلراحة حوضية. 

− الستئصال كلي أو جزئي لغدة البروستات والذي يتم فيه قطع أعصاب البروستات (اجلراحة الشاملة 
ألعصاب البروستات).

إذا تعرضت لضعف أو فقدان مفاجئ  في البصر، توقف عن تناول تايرا واتصل بطبيبك على الفور. 
مت مالحظة ضعف أو فقدان السمع املفاجئ في بعض املرضى الذين يستخدمون تاداالفيل. على الرغم أنه 

ليس من املعروف ما إذا كان السبب مرتبط مباشرة بتاداالفيل، إذا تعرضت لضعف أو فقدان السمع املفاجئ، 
توقف عن تناول تايرا وتواصل مع طبيبك على الفور.

تايرا غير مخصص لالستعمال من قبل النساء.

األطفال واملراهقني 
تايرا غير مخصص لالستعمال من قبل األطفال واملراهقني الذين تقل أعمارهم عن ١٨ سنة. 

التداخالت الدوائية من أخذ هذا املستحضر مع أي أدوية أخرى أو أعشاب أو مكمالت غذائية
ً أو ستتناول أي أدوية أخرى.  اخبر طبيبك في حال كنت تتناول أو تناولت مؤخرا

مينع تناول تايرا في حال كنت تتناول أدوية النترات.
قد يؤثر تايرا على فعالية بعض األدوية أو قد يؤثر تناول بعض األدوية على فعالية تايرا. اخبر طبيبك أو 

الصيدلي إذا كنت تتناول: 
− حاصرات ألفا (تستخدم في عالج إرتفاع ضغط الدم أو األعراض البولية املرتبطة بتضخم البروستات 

احلميد).
− أدوية أخرى لعالج إرتفاع ضغط الدم. 

− دواء ريوسيغات.
− اإلنزمي اخملتزل ملثبطات ٥-ألفا (يستخدم لعالج تضخم البروستات احلميد).

− أدوية مثل أقراص الكيتوكونازول (لعالج العدوى الفطرية) ومثبطات بروتياز لعالج االيدز أو عدوى فيروس 
نقص املناعة البشري.

− فينوباربيتال، فينيتوين وكاربامازبني (أدوية الصرع).
− ريفامبيسني، إريثروميسني، كالريثرومايسني أو إيتراكونازول.

− عالجات أخرى للخلل في اإلنتصاب. 

تناول تايرا مع الطعام والشراب 
املعلومات عن تأثير الكحول مذكورة في البند ٣. قد يؤثر عصير اجلريب فروت على فعالية تايرا لذا يلزم احلذر 

عند تناوله. حتدث مع طبيبك للحصول على مزيد من املعلومات. 

احلمل، الرضاعة واخلصوبة 
اخلصوبة

مت مالحظة انخفاض في عدد احليوانات املنوية  لدى بعض الرجال. من غير احملتمل أن تؤدي هذه التأثيرات إلى 
نقص في اخلصوبة. 

تأثير تايرا على القيادة وإستخدام اآلالت
مت اإلبالغ عن حدوث دوخة لدى بعض الرجال عند تناول تاداالفيل. تأكد بدقة من تأثير الدواء عليك قبل القيادة 

أو إستخدام اآلالت. 

معلومات هامة حول بعض مكونات أقراص تايرا
حتتوي أقراص تايرا املغلفة على الكتوز أحادي املاء، لذلك في حال قام طبيبك بإعالمك بأنك غير قادر على 

حتمل بعض أنواع السكر، فإن عليك مراجعة طبيبك قبل تناول هذا الدواء. 

٣. طريقة تناول تايرا
ً استشر طبيبك أو الصيدلي.  تناول هذا الدواء متاماً كما أرشدك الطبيب. في حال لم تكن متأكدا

تستخدم أقراص تايرا لعالج الرجال فقط وتؤخذ عن طريق الفم. ابتلع القرص كامالً مع القليل من املاء. 

ميكن تناول األقراص مع الطعام أو بدونه.
قد يخفض شرب الكحول من ضغط الدم بشكل مؤقت. إذا كنت تتناول أو تنوي تناول تايرا ، عليك جتنب 

الشرب املفرط للكحول (مستوى الكحول في الدم حوالي ٠٫٠٨٪ أو أعلى) ، ألن ذلك قد يزيد من خطر اإلصابة 
بالدوخة عند الوقوف.

لعالج اخللل في االنتصاب 
اجلرعة املوصى بها هي قرص واحد من ٥ ملغم يؤخذ مرة يومياً وفي نفس الوقت من اليوم تقريباً. قد يعدل 

ً على جتاوبك، ويتم تناوله على شكل ٢٫٥ ملغم تاداالفيل.  الطبيب اجلرعة إلى ٢٫٥ ملغم تاداالفيل اعتمادا
ال تتناول تايرا أكثر من مرة واحدة في اليوم. 

عند تناول تايرا مرة واحدة يومياً، ستتمكن من احلصول على اإلنتصاب عند حدوث التحفيز اجلنسي في أي 
ً للرجال  وقت خالل ال ٢٤ ساعة من اليوم بعد تناول اجلرعة. قد يكون تناول تايرا مرة واحدة في اليوم مفيدا

الذين يتوقعون ممارسة النشاط اجلنسي مرتني أو أكثر في األسبوع.
را  من املهم أن تعرف أن تايرا لن يعمل في غياب التحفيز اجلنسي. لذا يجدر بك أنت وشريكتك أن تتحضّ

للجماع، كما لو لم تكن تتناول دواء لعالج مشكلة اإلنتصاب .
قد يؤثر شرب الكحول على قدرتك في احلصول على انتصاب للقضيب.

لعالج تضخم البروستات احلميد
اجلرعة هي قرص واحد من ٥ ملغم يؤخذ مرة يومياً وفي نفس الوقت من اليوم تقريباً. 

اذا كنت تعاني من تضخم البروستات احلميد ولديك خلل في اإلنتصاب، تبقى اجلرعة قرص واحد من ٥ ملغم 
يؤخذ مرة يومياً. 

ال تتناول تايرا أكثر من مرة واحدة في اليوم.

اجلرعة الزائدة من تايرا
اتصل مع طبيبك. قد تواجه األعراض اجلانبية املذكورة في القسم ٤. 

نسيان تناول جرعة تايرا
تناول جرعتك في أقرب وقت حني تتذكرها ولكن ال تأخذ جرعة مضاعفة للتعويض عن اجلرعة التي نسيت 

تناولها. ال يجدر بك تناول تايرا أكثر من مرة في اليوم.
في حال كان لديك أي أسئلة أخرى حول استعمال هذا الدواء، اسأل طبيبك أو الصيدلي.

٤. األعراض اجلانبية احملتملة  
شأنه شأن األدوية األخرى من املمكن أن يسبب هذا الدواء أعراض جانبية، على الرغم من عدم حدوثها لدى 

جميع املرضى. تتراوح األعراض اجلانبية في شدتها من خفيفة إلى معتدلة. 
إذا حدث لديك أي من األعراض اجلانبية التالية، توقف عن تناول الدواء واطلب العناية الطبية على الفور: 

− ردود فعل حتسسية مبا في ذلك طفح جلدي (التكرار غير شائع). 
− ألم في الصدر- ال تستخدم النترات ولكن اطلب املساعدة الطبية الفورية (التكرار غير شائع). 

− القساح، وهو إنتصاب لفترات طويلة وقد يكون مؤملا بعد تناول تاداالفيل (التكرار نادر). إذا حدث معك مثل 
هذا اإلنتصاب، وبقي لديك بشكل مستمر ألكثر من ٤ ساعات يجب عليك أن تتحدث مع طبيبك على الفور. 

− فقدان مفاجئ للرؤية (التكرار نادر).
مت اإلبالغ عن حدوث األعراض اجلانبية التالية: 

شائع (يحدث في ١ إلى ١٠ من كل ١٠٠ مريض)
− صداع، ألم في الظهر، ألم في العضالت، ألم في األيدي واألرجل، توهج الوجه، إحتقان األنف، وعسر في 

الهضم . 
غير شائع (يحدث في ١ إلى ١٠ من كل ١٠٠٠ مريض)

− دوخة، ألم في املعدة، غثيان، تقيؤ، ارتداد، عدم وضوح الرؤية، ألم في العني، صعوبة في التنفس، وجود دم 
في البول، انتصاب لفترات طويلة، اإلحساس بنبض القلب، سرعة معدل ضربات القلب، إرتفاع ضغط الدم، 
إنخفاض ضغط الدم، نزف األنف، طنني في األذنني، تورم في اليدين، والقدمني أوالكاحلني، والشعور بالتعب.

نادر (يحدث في ١ إلى ١٠ من كل ١٠٠٠٠ مريض) 
− إغماء، نوبات صرع وفقدان مؤقت للذاكرة، تورم في اجلفون، إحمرار العينني، ضعف أو فقدان السمع 

املفاجئ، وشرى (بقع حمراء على سطح اجللد تسبب حكة)، نزف القضيب، وجود الدم في السائل املنوي وزيادة 
التعرق.

مت اإلبالغ عن حدوث نوبة قلبية وسكتة دماغية بشكل نادر في الرجال الذين يتناولون تاداالفيل. معظم هؤالء 
الرجال يعانون من مشاكل في القلب قبل تناول هذا الدواء. 

ً ما مت اإلبالغ عن حدوث ضعف جزئي، مؤقت أو دائم للرؤية أو فقدان الرؤية في إحدى أو كال العينني. نادرا
مت اإلبالغ عن حدوث بعض األعراض اجلانبية اإلضافية التالية في الرجال الذين يتناولون تاداالفيل بشكل 

نادر: 
− صداع نصفي، تورم في الوجه، ردود فعل حتسسية خطيرة والتي تسبب تورم في الوجه أو احللق، طفح 
جلدي خطير، بعض اإلضطرابات التي تؤثر على تدفق الدم إلى العيون، عدم إنتظام ضربات القلب، ذبحة 

صدرية وموت قلبي مفاجئ. 
ً في الرجال الذين تزيد أعمارهم عن ٧٥ سنة ويتناولون تاداالفيل.  مت اإلبالغ عن حدوث دوخة بشكل أكثر تكرارا

ً في الرجال الذين تزيد أعمارهم عن ٦٥ سنة ويتناولون تاداالفيل. مت اإلبالغ عن حدوث إسهال بشكل أكثر تكرارا
إذا حدث لديك أي أعراض جانبية، حتدث إلى طبيبك أو الصيدلي. يشمل ذلك أي أعراض جانبية محتملة غير 

مذكورة في هذه النشرة. 

٥. ظروف تخزين تايرا
− يحفظ بعيدا عن متناول أيدي االطفال ونظرهم.
− يحفظ في عبوته األصلية دون ٣٠ درجة مئوية. 

− ال تستخدم تايرا بعد تاريخ اإلنتهاء املذكور على العبوة اخلارجية. يدل تاريخ اإلنتهاء على آخر يوم في 
الشهر املذكور.

− يجب عدم التخلص من األدوية في املياه العادمة أو النفايات املنزلية. إسأل الصيدلي حول الطريقة 
السليمة للتخلص من األدوية التي لم تعد بحاجة إليها. سيساعد هذا في حماية البيئة.

٦. معلومات إضافية
ماهي محتويات أقراص تايرا

حتتوي أقراص تايرا ٥ ملغم املغلفة على املادة الفعالة تاداالفيل. يحتوي كل قرص على ٥ ملغم تاداالفيل.
املواد غير الفعالة: الكتوز أحادي املاء، كروس كارميلوس صوديوم، ملح الصوديوم للوريل السلفات، 

هيبروميلوز، سيليلوز دقيق البلورية، ستيارات املاغنيسيوم، ثاني أكسيد التيتانيوم، ثالثي األسيتني، ولون 
 .(E172) أصفر

ما هو الشكل الصيدالني ألقراص تايرا ووصفه وحجم عبوته
تايرا ٥ ملغم هي أقراص مغلفة لونها أصفر لوزية الشكل، مرمزة بالرمز (C24) على جهة واحدة، وغير مرمزة 

على اجلهة األخرى. 
أقراص تايرا ٥ ملغم مغلفة داخل أشرطة من األملنيوم وتوضع في علب كرتونية مع نشرة في كل منها. 

أقراص تايرا ٥ ملغم املغلفة متوفرة في عبوات حتتوي على ٤ أقراص (٤ أشرطة سعة كل منها قرص واحد)، 
وفي عبوات حتتوي على ٢٨ قرص (شريطني سعة كل منها ١٤ قرص).

قد ال يتم تسويق جميع أحجام العبوات. 

اسم وعنوان مالك رخصة التسويق واملصنع
شركة دار الدواء للتنمية واإلستثمار املساهمة احملدودة (ناعور – األردن) 

هاتف: ١٣٢ ٢٧ ٥٧ (٦ ٩٦٢ +)
فاكس: ٧٧٦ ٢٧ ٥٧ (٦ ٩٦٢ +)

لإلبالغ عن األعراض اجلانبية:
• األردن 

− الرجاء اإلتصال مبالك رخصة التسويق 
• اململكة العربية السعودية 

− املركز الوطني للتيقظ والسالمة الدوائية
− فاكس: ١١٢٠٥٧٦٦٢ ٩٦٦ +

− اتصل باملركز الوطني للتيقظ والسالمة الدوائية على الرقم: 
١١٢٠٣٨٢٢٢ ٩٦٦ +، فرعي: ٢٣١٧-٢٣٥٦-٢٣٥٣-٢٣٥٤-٢٣٣٤-٢٣٤٠

− رقم الهاتف اجملاني: ٨٠٠٢٤٩٠٠٠٠
 npc.drug@sfda.gov.sa :البريد االلكتروني −
 www.sfda.gov.sa/npc :املوقع االلكتروني −

• اإلمارات العربية املتحدة
o قسم اليقظة الدوائية والوسائل الطبية

o إدارة الدواء
o وزارة الصحة ووقاية اجملتمع
− اخلط الساخن : ٨٠٠١١١١١

pv@moh.gov.ae : امييل −
− صندوق بريد : ١٨٥٣ دبي االمارات العربية املتحدة

• السودان 
− اجمللس القومي لألدوية والسموم 

− فاكس: ١٨٣٥٢٢٢٦٣ ٢٤٩+
info@nmpb.gov.sd :البريد اإللكتروني −
www.nmpb.gov.sd :املوقع اإللكتروني −

• الدول األخرى 
− الرجاء االتصال باملؤسسات والهيئات الوطنية في كل دولة 

تايرا ٥ ملغم أقراص مغلفة              تاداالفيل

− الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهالكه خالفاً للتعليمات يعرضك للخطر.
− اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة االستعمال املنصوص عليها وتعليمات الصيدلي الذي صرفها لك.

− إن الطبيب والصيدلي هما اخلبيران في الدواء وبنفعه وضرره.
− ال تقطع مدة العالج احملددة لك من تلقاء نفسك.

− ال تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب.
− ال تترك األدوية في متناول أيدي األطفال.

إن هذا الدواء

مجلس وزراء الصحة العرب واحتاد الصيادلة العرب
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