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 1986  - (  مستحضَرات ) نشرة للمستهلك وفق أنظمة الصيادلة  

 يُسوّق الدواء وفق وصفة طبيب فقط

 

 ملغ   10سياليس   ملغ   20سياليس  

  مطليّةأقراص  أقراص مطليّة

 

 :التركيب 

 

 :التركيب 

 ملغ  10تاداالفيل : يحتوي كل قرص على ملغ  20تاداالفيل : يحتوي كل قرص على

(tadalafil 20 mg )  حسب  " لالستعمال

 " الحاجة 

(tadalafil 10 mg )  حسب  " لالستعمال

 " الحاجة 

 ملغ   2.5سياليس   ملغ   5سياليس  

  مطليّةأقراص  أقراص مطليّة

 

 :التركيب 

 

 :التركيب 

 ملغ  2.5تاداالفيل : يحتوي كل قرص على ملغ 5تاداالفيل : يحتوي كل قرص على

(tadalafil 5 mg )  اليومي " لالستعمال " (tadalafil 2.5 mg )  اليومي " لالستعمال " 

 

معلومات مهمة عن " ، البند 2انظر الفصل  :الموادّ غير الفعّالة ومُسببات الحساسية في المستحضَر 

 ".معلومات إضافيّة"  6والفصل " قسمٍ من مركّبات الدواء

 

تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة    . اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء 

 . إذا كانت لديك أسئلة إضافية، فتوجّه إلى الطبيب أو الصيدليّ. عن الدّواء

ألنّه قد يضرّهم، حتى لو بدا لك تشابه بين  ال تعطِه لآلخرين؛ .وُصِف هذا الدواء لعالج مرضك

 . مرضك ومرضهم

 

 لمَ أُعدّ هذا الدّواء؟  .1

 

 .معدّ لعالج اضطراب االنتصاب لدى الرجال ملغ   20و    10،  2.5سياليس بجرعة  

 

 : معدّ ملغ   5بجرعة    " يومي " سياليس  

 .االنتصاب لدى الرجاللعالج اضطراب 

 .الحميد( prostate)لعالج أعراض تضخم البروستات 

(  prostate) لعالج الرجال الذين يعانون من ضعف االنتصاب ومن أعراض تضخم البروستات 

 .الحميد
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 .مجموعة أمراض المسالك البولية، أدوية تُستعمل لمشاكل االنتصاب :المجموعة العالجية 

 

 ما هو سياليس 

التي تنتمي إلى مجموعة أدوية تدعى مثبطات  ،على المادة الفعّالة تاداالفيل  سياليسيحتوي  

 .  5 من النوع فوسفو دي إستراز

 

هو حالة ال يستطيع فيها الرجل التوصل إلى انتصاب العضو الذكري أو الحفاظ  اضطراب االنتصاب 

يحسّن بشكل ملحوظ    سياليسلقد أثبِتَ أن .  بشكل مالئم لممارسة العالقات الجنسيةمنتصب عليه 

 .القدرة على أن يجعل العضو الذكري منتصبا وصلبا بحيث يتيح ممارسة عالقات جنسية

على إرخاء األوعية الدموية في عضوك الذكري، وهكذا يحسن   سياليسبعد اإلثارة الجنسية، يعمل  

يكن لديك  في حال لم   سياليسلن يساعدك  . ونتيجة لذلك يتحسن أداء االنتصاب. تدفق الدم إليه

 . اضطراب في االنتصاب

أن   حياتكَ ةشريكو  عليك أنت. ال يعمل عند نقص التهيج الجنسي سياليستجدر اإلشارة إلى أن 

 .دواء الضطراب االنتصاب تتناوللم  ككما كنتما ستفعالن لو أن تماما تبادرا إلى اإلثارة الجنسية

 

يزداد فيها حجم غُدَّة البروستات مع التقدم في هو حالة   الحميد (  prostate) تضخم البروستات  

تشتمل األعراض على صعوبة في بدء التبول، الشعور بعدم إفراغ المثانة كليا، والحاجة إلى  . العمر

تدفق الدم إلى البروستات والمثانة، ويرخي العضالت،   سياليسيحسن . التبول أكثر في الليل أيضا

يحسّن    سياليسأثبِتَ أن  .الحميد( prostate)أن يقلل أعراض تضخم البروستات  هذا شأن ومن

  .بدء العالج بعدتقريبا  أسابيع 2-1أعراض البول هذه خالل 

 

   قبل استعمال الدواء .2

 

 :يُمنع استعمال الدواء إذا 

أو أليّ من المكوّنات اإلضافيّة التي يحتوي عليها   لتاداالفيل( أرجية)كانت لديك حساسيّة  -

 (.6انظر الفصل )الدواء 

  .نترات األميل: مثل يككنت تتناول نوعا معيّنا من نترات عضوي أو نوعا آخر يطلق أكسيد النيتر -

"(. ألم في الصدر)" تُستخدم لعالج الذبحة الصدرية "( نترات)" هذه هي مجموعة مستحضرات 

إذا كنت تتناول نوعا معيّنا من النترات أو إذا . يزيد تأثير هذه المستحضرات  سياليسأثبِت أن 

 .لم تكن متأكدًا، أخبر طبيبك بذلك

 .األخيرة 90كنت تعاني من مرض قلب حاد أو تعرضت لنوبة قلبية في األيام الـ  -

 . األخيرةأصبت مؤخرا بسكتة دماغية كانت قد حدثت في األشهر الستة  -

 .كنت تعاني من ضغط دم منخفض أو مرتفع ال يمكن السيطرة عليه -

 non-arteritic anterior ischemic optic عانيت ذات مرة من فقدان الرؤية نتيجة  -

neuropathy (NAION) سكتة العين" ، حالة طبية تدعى ." 

هذا هو دواء يُستعمل لعالج ضغط الدم الشرياني    .(riociguat)كنت تتناول ریوسیچوات  -

وضغط الدم الرئوي االنصمامي الخثاري  ( أي ضغط دم مرتفع في الرئتين)الرئوي المرتفع 
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، مثل PDE5لقد أثبتَ أن مثبطات (. أي ضغط دم مرتفع يحدث بسبب خثرات دموية)المزمن 

إذا كنت تتناول ریوسیچوات أو إذا . ، تزيد تأثير هذا الدواء على انخفاض ضغط الدمسياليس

 .لم تكن متأكدًا، أخبر طبيبك بذلك

 

 . سنة أو لدى النساء 18الدواء ليس معدا لالستعمال دون جيل 

 

 :تحذيرات خاصة متعلّقة باستعمال الدواء 

 

 . سياليستحدث مع طبيبك قبل تناول 

 

مرضى القلب ألنه يتطلب جهدا يجدر بك أن تعرف أن النشاط الجنسي يشكل خطرا محتمال لدى 

 . إذا كنت تعاني من مشكلة قلبية عليك استشارة طبيبك. قلبيا كبيرا

 

الحميد وأعراض سرطان البروستات قد تكون  ( prostate)أعراض تضخم البروستات  أنبما 

لعالج تصخم   سياليس  بـ عالجاشبيهة، سيجري طبيبك فحص سرطان البروستات قبل أن يُسجل لك 

 .ليس معدّا لعالج سرطان البروستاتسياليس  . البروستات الحميد

 

 :قبل تناول األقراص، أخبر الطبيب إذا 

 (. خاليا دم حمراء غير سليمة)كنت تعاني من فقر الدم المنجلي  -

 (. سرطان نخاع العظم)كنت تعاني من الورم النقوي المتعدد  -

 (. سرطان الدم)كنت تعاني من اللوكيميا  -

 . كان لديك خلل في مبنى عضوك التناسلي -

 .كنت تعاني من مشكلة حادة في الكبد -

 . الكلىكنت تعاني من مشكلة حادة في  -

 

 : ناجعا لدى مرضى اجتازوا  سياليسليس معروفا فيما إذا كان  

 . عملية جراحية في الحوض •

 .الذي تتم فيه إزالة أعصاب الغدة( prostate)استئصاال جزئيّا أو تامّا لغدة البروستات  •

 

 . إلى طبيبك وتوجه فورا سياليسفقدان الرؤية المفاجئ، توقف عن تناول /إذا شعرت بانخفاض

 

شوهد انخفاض في السمع أو فقدان السمع المفاجئ لدى بعض المتعالجين الذين تناولوا 

رغم أنه ال يمكن نسب استعمال تاداالفيل مباشرة إلى هذه الظاهرة، فإذا شعرت  .تاداالفيل

 .  وتوجه فورًا إلى طبيبك سياليسبانخفاض السمع أو فقدان السمع المفاجئ، توقف عن استعمال 

 

 األطفال والمراهقون 

 . عاما 18هذا الدواء غير مخصص لالستعمال لدى األطفال والمراهقين دون جيل 

 

 :ردود الفعل بين األدوية / التفاعالت 

إذا كنتَ تتناول، أو تناولتَ مؤخرًا، أدوية أخرى، بما فيها أدوية دون وصفة طبية ومكمّالت غذائيّة،  
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 . أخبِر الطبيب أو الصيدلي بذلك 

 

 .مستحضرات من نوع النتراتإذا كنت تتناول سياليس ال يمكن تناول 

 

أخبر الطبيب أو  . سياليسأو قد يؤثر بعض األدوية في مدى عمل   بسياليسقد يتأثر بعض األدوية  

 : الصيدلّي، إذا كنت تتناول

تُستعمل لعالج ضغط الدم المرتفع أو لعالج أعراض البول )أدوية من مجموعة محصرات ألفا  -

 . الحميد(( Prostate)المرتبطة بتضخم البروستات 

 . أدوية أخرى لعالج ضغط الدم المرتفع -

 . ریوسیچوات -

 (. تُستعمل لعالج تضخم غدة البروستات الحميد)ألفا ريدوكتاز  5أدوية من مجموعة مثبطات   -

ومثبطات البروتياز لعالج فيروس اإليدز  ( لعالج العداوى الفطريّة )أدوية مثل أقراص كيتوكونازول  -

 . HIVأو عدوى  

 (. أدوية لعالج الصرع) فينوباربيتال، فينيتوين، وكاربامازيپين  -

 .ریفامپیسین، إريثرومايسين، كالريثروميسين أو إيتراكونازول -

 .مستحضرات إضافية لعالج اضطراب االنتصاب -

 

 استعمال الدواء مع الطعام والشراب 

يجب ابتالع القرص كامال مع القليل . معدّة لالستعمال الفموي لدى الرجال فقط سياليس أقراص 

 . يمكن تناول األقراص مع أو من دون طعام. من الماء

تحدّث مع الطبيب .  ، لهذا يجب تناوله بحذرسياليسقد يؤثر عصير الجريب فروت في طريقة عمل 

 . للحصول على مزيد من المعلومات

 

 

 استعمال الدواء واستهالك الكحول  

قد يلحق استهالك الكحول ضررا بقدرتك على االنتصاب، وقد يؤدي إلى انخفاض ضغط دمك 

عليك تجنب اإلفراط في استهالك الكحول   سياليسأو كنت تخطط لتناول  تإذا تناول. بشكل مؤقت 

يزيد أيضا خطر اإلصابة بالدوخة عند  ، ألن هذا االستهالك قد (أو أكثر %0.08نسبة كحول في الدم )

 . االنتقال من وضعية االستلقاء إلى وضعية الوقوف

 

 الخصوبة 

كما شوهد  . في الفحوصات التي أجريت على الكالب طرأ انخفاض على إنتاج الحيوانات المنوية

 .  ال يتوقع أن تلحق هذه األعراض ضررا بالخصوبة. هذا االنخفاض لدى بعض الرجال أيضا

 

 السياقة واستعمال الماكينات 

افحص جيدا كيف تستجيب . في أبحاث سريرية وأبلغوا عن دوخة سياليس هناك رجال تناولوا 

 .لألقراص قبل السياقة أو استعمال الماكينات
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 معلومات مهمة عن قسم من مركّبات الدواء 

   يحتوي سياليس على الالكتوز

 .حساسية لسكريات معيّنة، استشره قبل استعمال الدواءإذا أخبرك طبيبك بأنك تعاني من 

   يحتوي سياليس على الصوديوم 

خاليا  " في كل جرعة، لهذا يُعتبر ( ملغ 23)مليمول من الصوديوم  1يحتوي هذا الدواء على أقل من 

 ". من الصوديوم

 

 كيف تستعمل الدواء؟  .3

 

عليك أن تفحص مع الطبيب أو الصيدليّ   . يجب استعمال المستحضر دائمًا حسَب تعليمات الطبيب

 .إذا لم تكن متأكّدًا فيما يتعلق بالجرعة وطريقة العالج بالمستحضر

 .  الجرعة وطريقة العالج يحدّدهما الطبيب فقط

 

   :الجرعة المتبعة لعالج اضطراب االنتصاب لدى الرجال عند غياب تعليمات أخرى من الطبيب 

  ةعالق إقامة قبل ملغ 10 مقداره واحد قرص هي بها الموصى البدائية الجرعة - ملغ  10  سياليس 

 .ملغ  20 حتى الجرعة طبيبك  يزيد قد  جدا، ضعيفا الجرعة  هذه تأثير كان إذا. جنسية

 

  ةعالق إقامة قبل ملغ 10 مقداره واحد قرص هي بها الموصى البدائية الجرعة - ملغ  20  سياليس 

  أن قرر ألنه ملغ  20 مقداره واحد قرص  من مؤلفة جرعة الطبيب لك وصف ذلك، رغم. جنسية

 .لك جدا  ضعيفة ملغ 10  وهي بها الموصى الجرعة

 

 . الجنسية ةالعالق ممارسة قبل األقل، على  دقيقة، 30 ، سياليس  من واحد قرص تناول يجب

 . القرص تناول بعد  ساعة 36 حتى  سياليس  تأثير  يستمر قد

 من ساعة أي في القرص تناول يمكن. اليوم في واحدة مرة من  أكثر سياليس  تناول  يجوز ال

  المستحضر هذا استعمال تجنّب يجب  ساعة، 24 من ألكثر يستمر  سياليس  تأثير أن بما. اليوم

 .  يوميًّا

 

  اليوم،   في  مرة  للتناول  ملغ،  5  مقداره  واحد  قرص  هي  بها  الموصى  الجرعة   -  ملغ   5  -   و   2.5  سياليس

  فعلك   رد  إلى  استنادا  ملغ  2.5  تتناول  بحيث   الجرعة  طبيبك  يالئم   قد .  تقريبا  اليوم  من  الساعة  ذات  في

 .اليوم في واحدة مرة من أكثر سياليس  تناول يجوز ال. سياليس تجاه

 24 خالل تشاء وقت أي في وذلك الجنسية، اإلثارة أثناء االنتصاب "يومي "   سياليس تناول لك يتيح

 . اليوم في ساعة

 

 

 . يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها 
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. عندما يؤخذ لعالج ضعف االنتصاب ال يعمل من دون إثارة جنسيةسياليس  إلى أناإلشارة تجدر 

  أنك كما كنتما ستفعالن لو تماما اإلثارة الجنسيةعلى  للحصولأن تعمال  حياتكَ ة عليك أنت وشريك

 .االنتصاب الضطرابلم تتناول دواء 

 

الحميد عند غياب تعليمات أخرى    ( Prostate) الجرعة االعتيادية لعالج أعراض تضخم البروستات  

 :من الطبيب 

 . كل يوم في ذات الساعة تقريبًا القرصيجب تناول  .مرة واحدة في اليوم ملغ   5  سياليسقرص  

 

الجرعة االعتيادية لعالج الرجال الذين يعانون من ضعف االنتصاب وأعراض تضخم البروستات  

 (Prostate )  الحميد عند غياب تعليمات أخرى من الطبيب: 

 . كل يوم في ذات الساعة تقريبًا القرصيجب تناول . مرة واحدة في اليوم  ملغ   5سياليس    قرص

 

 .واحدة في اليومأكثر من مرة سياليس ال يجوز تناول 

 

 :المضغ / الشطر / السحق 

 .يجب تناول القرص بالكامل. مضغ القرص /شطر /ليست هناك معلومات حول سحق

 

 .  باإلضافة إلى ذلك، ليست هناك معلومات حول استعمال المستحضر عبر أنبوب معدي مريئي

 . المعالِجيجب استعمال هذا الدواء في أوقات ثابتة وفق توصيات الطبيب 

 

 إذا تناولت عن طريق الخطأ، جرعة أعلى  

قد تشعر بأعراض جانبية كما . إذا تناولت جرعة أعلى عن طريق الخطأ، عليك التوجه إلى طبيبك

 .4هو مفصّل في البند 

أو إذا ابتلع طفل خطأ من الدواء، توجّهْ حااًل إلى الطبيب أو إلى غرفة   مفرطة إذا تناولت جرعة 

 .الطوارئ التابعة للمستشفى، مصطحِبًا معك عبوة الدواء

 

 إذا نسيت تناول الدواء 

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد، تناوله فور تذكرك، ولكن ال يجوز لك تناول جرعة  

 .أكثر من مرة واحدة في اليومسياليس ال يجوز تناول . مضاعفة تعويضا عن القرص المنسي

 

 . المداومة على العالج حسَب توصية الطبيبيجب 

 

في كلّ  تحقّق من الملصق على عبوّة الدواء ومن الجرعة الدوائيّة    ! يُمنع تناول األدوية في الظالم 

   . ضع النظّارات الطبّية إذا كنت بحاجة إليها   . تتناول فيها دواء   مرّة 

 . الدواء، استشِر الطبيب أو الصيدلي إذا كانت لديكَ أسئلة إضافية تتعلّق باستعمال  
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   األعراض الجانبية .4

 

ال تفزع  . مثل أيّ دواء، يمكن أن يسبّب استعمال هذا الدواء أعراضًا جانبية لدى بعض المستخدِمين

تكون ردود الفعل هذه   .فمن المحتمل أاّل تعاني من أيٍّ منها .عند قراءة قائمة األعراض الجانبيّة

   .معتدلة غالباطفيفة حتى 

 

 :يجب التوقّف عن العالج والتوجّه إلى الطبيب فورا في حال عانيت من 

 (.يحدث في أحيان متباعدة)رد فعل تحسسي بما في ذلك طفح جلدي  -

ال يجوز استعمال أدوية من نوع نترات، ويجب التوجه فورًا لتلقي عالج طبي   –آالم في الصدر  -

 (.يحدث في أحيان متباعدة)

 إذا كان لديك انتصاب(. يحدث في أحيان نادرة) سياليس انتصاب متواصل، وربما مؤلم بعد تناول  -

 . ساعات متتالية، عليك مراجعة الطبيب فورًا 4ألكثر من  كهذا

 (. يحدث في أحيان نادرة)فقدان النظر المفاجئ  -

 

 : األعراض الجانبية األخرى التي تم اإلبالغ عنها

 

 (:  100مستعملين من بين  10-1حدثت لدى ) أعراض جانبية شائعة 

والساقين، احمرار الوجه، احتقان صداع، ألم في الظهر، آالم في العضالت، آالم في اليدين  -

 .  األنف، واضطرابات في الهضم

 

 (:  1,000مستعملين من بين  10-1حدثت لدى  ) أعراض جانبية ليست شائعة 

دوخة، ألم في البطن، تقيؤات، غثيان، حرقة، ضبابية في الرؤية، ألم في العينين، صعوبة في   -

شعور بخفقان في القلب، نبض سريع، ضغط دم  التنفس، دم في البول، انتصاب متواصل،

، وذمة في  (tinnitus)مرتفع، ضغط دم منخفض، أنزفة من األنف، صفير أو طنين في األذن 

 .اليدين، الساقين أو الكاحلين، وشعور بالتعب

 

 (:  10,000مستعملين من بين  10-1حدثت لدى ) أعراض جانبية نادرة 

إغماء، نوبة صرع وفقدان الذاكرة العابر، تورم الجفنين، احمرار العينين، انخفاض السمع  -

، نزيف من القضيب، (الجلد على  كدمات حمراء تسبب حكة)المفاجئ أو فقدان السمع، شرى 

 .دم في المني، وزيادة التعرق

 

.  سياليسين يتناولون تم اإلبالغ عن حاالت نادرة من نوبة قلبية وسكتة دماغية لدى الرجال الذ

 . مشاكل قلبية قبل أن بدأوا بتناول الدواء منمعظم هؤالء الرجال   عانى

 

تم اإلبالغ في حاالت نادرة عن انخفاض جزئي، مؤقت أو ثابت في الرؤية أو فقدان الرؤية في  

 عين واحدة أو في كال العينين

 

، ولكنها لم تظهر سياليسلدى الرجال الذين تناولوا تم اإلبالغ عن بعض األعراض الجانبية النادرة 

 : تشتمل هذه األعراض على. في التجارب السريرية

الشقيقة، وذمة في الوجه، رد فعل تحسسي حاد يتجسد في وذمة في الوجه أو البلعوم، طفح  -

نظم قلب غير منتظمة، ذبحة صدرية، وموت حاد، اضطرابات في تدفق الدم إلى العينين، 
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 . مفاجىء ألسباب قلبية

 

كما حدث   .سياليس عاما الذين تناولوا  75في أحيان قريبة أكثر لدى الرجال فوق سن   حدثت دوخة

 .  سياليسعاما الذين تناولوا   65إسهال في أحيان قريبة أكثر لدى الرجال فوق سن 

 

أيٌّ من األعراض الجانبية، أو إذا عانيت من عارِض جانبيّ لم  إذا ظهر عارض جانبي، إذا تفاقم  

 . يُذكَر في النشرة، عليك استشارة الطبيب 

 

 اإلبالغ عن األعراض الجانبية 

اإلبالغ عن األعراض الجانبية " يمكن إبالغ وزارة الصحّة باألعراض الجانبية عبر الضغط على رابط 

 )gov.il.www.health(لصحةا، الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة " بسبب العالج الدوائي

  :الرابط عن األعراض الجانبية أو عبر الدخول إلىالذي يوجهك إلى استمارة على اإلنترنت لإلبالغ 

https://sideeffects.health.gov.il  

 

 كيف يُخزّن الدواء؟  . 5

يجب حفظ هذا الدواء، وكلّ دواء آخر، في مكان مغلق، بعيدًا عن متناول أيدي  ! تجنّب التسمّم •

ال يجوز التسبب بالتقيؤ من دون  .أو األطفال، وهكذا تتجنّب التسمّم/ومجال رؤية األوالد و

  .الطبيب تعليمات صريحة من 

الظاهر على العبوّة واللويحة   exp. date))يُمنع استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصالحية  •

 . تاريخ انتهاء الصالحية هو اليوم األخير من ذات الشهر المُشار إليه (.البليستر)

  .C030  يجب تخزينه تحت  :ملغ   20ملغ و    10ملغ،    2.5  سياليس  •

  . C025  يجب تخزينه تحت  :ملغ   5  سياليس  •

استشر الطبيب أو   .يُمنع إلقاء الدواء في مياه الصرف الصحي أو في سلّة النفايات المنزلية •

 .تساعد هذه التدابير في الحفاظ على البيئة .الصيدليّ لمعرفة كيفية التخلّص من الدواء

 

 معلومات إضافيّة   . 6

 :الدواء أيضًا علىإضافة إلى المادة الفعّالة، يحتوي 

 

Tablet Core: lactose monohydrate, microcrystalline cellulose, croscarmellose 

sodium, hydroxypropyl cellulose, magnesium stearate, sodium lauryl sulfate. 

Film-coat:  

Cialis 2.5 mg: Color Mixture Yellow (32K12891), talc. 

Cialis 5 mg:     Color Mixture Yellow (Y-30-12863-A), talc. 

Cialis 10 mg:  Color Mixture II Yellow (32K92031), talc. 

Cialis 20 mg: Color Mixture II Yellow (32K12884), talc. 

http://www.healthgov.il/
https://sideeffects.health.gov.il/
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 . يحتوي الدواء على الالكتوز وقد يسبب حساسيّة لدى األشخاص الذين يعانون من حساسية لالكتوز 

 

 (. مونوهيدراتـ  ك ) ملغ الكتوز    87ملغ على    2.5يحتوي كل قرص  

 (. مونوهيدرات ـ  ك ) ملغ الكتوز    121ملغ على    5يحتوي كل قرص  

 (. مونوهيدرات ـ  ك ) ملغ الكتوز    170ملغ على    10يحتوي كل قرص  

 (. مونوهيدرات ـ  ك ) ملغ الكتوز    233ملغ على    20يحتوي كل قرص  

 

 :العبوّة كيف يبدو الدواء وماذا تحوي  

مطبوعة  " ½ C 2" العالمة  .أصفر-هو قرص لوزي الشكل، مطليّ بلون برتقاليملغ    2.5سياليس  

 .على جانب واحد من القرص

 . قرصا 30، أو 28،  12يسوق المستحضر في عبوات كرتونية تحتوي على 

مطبوعة على جانب  " C 5" العالمة  .هو قرص لوزي الشكل مطليّ بلون أصفر فاتح  ملغ   5سياليس  

 .واحد من القرص

 . قرصا 30أو  28، 14،  4يسوق المستحضر في عبوات كرتونية تحتوي على 

مطبوعة على  " C 10" العالمة   .بلون أصفر فاتح هو قرص لوزي الشكل مطليّ ملغ   10سياليس  

 . القرصجانب واحد من 

 . أقراص 8أو  4،  2يسوق المستحضر في عبوات كرتونية تحتوي على 

مطبوعة على جانب  " C 20" العالمة   .هو قرص لوزي الشكل مطليّ بلون أصفر ملغ   20سياليس  

 .واحد من القرص

 . أقراص 8أو  4،  2يسوق المستحضر في عبوات كرتونية تحتوي على 

 

 . العبوّاتقد ال يتمّ تسويق جميع أحجام 

 

، رعنانا  4246.  ب.، ص4، شارع هشيزاف .ض.إيلي ليلي إسرائيل م :صاحب التسجيل وعنوانه 

4366411 . 

 . ، ألكوبنداس، مدريد، إسبانيا.ض.ليلي م :اسم المُنتِج وعنوانه 

 

 . وفق تعليمات وزارة الصحة 2021 حزيرانتم تحريرها في 

 

 :الرسمي في وزارة الصحة أرقام تسجيل الدواء في سجل األدوية  

    00-31765-19-139 :ملغ   2.5سياليس  

    00-31766-20-139 :ملغ   5سياليس  

   21-30677-19-128  :ملغ   10سياليس  

 21-30678-20-128  :ملغ   20سياليس   
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 . الجنسينمع هذا فالدواء معدّ لكال  .لتبسيط قراءة هذه النشرة وتسهيلها ورد النصّ بصيغة المذكّر
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