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 עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים
)תכשירים( התשמ"ו - 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד.

טאדם
טבליות מצופות

החומר הפעיל וכמותו:
טאדם 5: כל טבליה מכילה 

Tadalafil 5 mg טאדאלאפיל 5 מ"ג 
טאדם 10: כל טבליה מכילה 

Tadalafil 10 mg טאדאלאפיל 10 מ"ג 
טאדם 20: כל טבליה מכילה 

Tadalafil 20 mg טאדאלאפיל 20 מ"ג 
לחומרים בלתי פעילים, אנא ראה סעיף 6.

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש 
בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. 
אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או 

אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר 
אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם 

נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.
התרופה אינה מיועדת לשימוש בילדים ובמתבגרים 

מתחת לגיל 18 או לנשים.
מידע חשוב לגבי טאדם:

טאדם עלול לגרום לירידה פתאומית בלחץ הדם   ∙
כאשר הוא נלקח עם ניטרטים. היוועץ עם רופא 
או רוקח אם אינך בטוח שהתכשירים בהם אתה 

מטופל אינם מכילים ניטרטים.
אדם שנטל טאדם ונזקק לטיפול רפואי דחוף   ∙
עקב בעיות בלב חייב ליידע את הצוות הרפואי 
המטפל על נטילת התרופה, כדי למנוע מצב 

בו יטופל בניטרטים!
במידה ובמהלך הפעילות המינית מופיעים   ∙
תסמינים כגון: כאבים בחזה, סחרחורות 
או בחילה, פנה לקבלת סיוע רפואי מיידי. 
פעילות מינית כרוכה בסיכון מסוים לחולי לב 

שכן היא כרוכה במאמץ נוסף ללב.

למה מיועדת התרופה?  .1
טאדם 5, 10, 20 מיועד לטיפול בהפרעה בזקפה 

אצל גברים, להשגת זקפה ושמירתה.
בנוסף, טאדם 5 מיועד:

של  שפירה  הגדלה  של  בתסמינים  לטיפול 
הערמונית.

בזקפה  מהפרעה  הסובלים  בגברים  לטיפול 
ותסמינים של הגדלה שפירה של הערמונית.

קבוצה תרפויטית:
טאדם שייך לקבוצת תכשירים המכונה מעכבי 

.)PDE5( 5 האנזים פוספודיאסטראז מסוג

טאדם, כאשר נלקח לטיפול בהפרעה בזקפה, 
אינו פועל בהעדר גירוי מיני.

טאדם קיים במספר צורות הגשה המותאמות 
לצרכיו של המשתמש:

טאדם 10, טאדם 20: מאפשרים זקפה בתגובה   -
לגירוי מיני החל מ- 30 דקות לאחר הנטילה 

ועד ל- 36 שעות לאחר מכן.
המינון המקסימלי הנו טבליה אחת ליום ואינו   

מומלץ לשימוש יומיומי קבוע.
נטילה של טאדם 5 מאפשרת להגיע לזקפה   -
זמן שתבחר במהלך בכל  מיני,  גירוי   בזמן 

24 שעות ביממה.

לפני השימוש בתכשיר  .2
אין להשתמש בתכשיר אם:  

אחד  לכל  או   Tadalafil ל-  רגיש  אתה   -
מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה 

)ראה סעיף 6 "מידע נוסף"(.
הנך נוטל לסירוגין או באופן רציף תכשירים   -
מסוג ניטרטים. תכשירים אלה משמשים לטיפול 
בתעוקת חזה. מתן בו זמני מגביר את פעילות 
הורדת לחץ הדם של תכשירים אלו. במידה 
ואתה נוטל תכשירים אלה או שאינך בטוח אם 
אתה נוטל תכשירים אלה, יש לפנות לרופא.

עברת אוטם שריר הלב במהלך 90 הימים   -
לב  ממחלת  סובל  שהנך  או  האחרונים 

חמורה.
הנך סובל מלחץ דם נמוך או מלחץ דם גבוה   -

לא מאוזן.
עברת שבץ ב- 6 החודשים האחרונים.  -

הנך סובל או סבלת בעבר מאובדן ראייה   -
 NAION  - הקרוי  רפואי  ממצב  כתוצאה 
נוירופתיה איסכמית אופטית )מצב המתואר 

כ"שבץ עיני"(.
 )riociguat( הנך נוטל תכשיר המכיל ריוסיגואט  -
המשמש לטיפול ביתר לחץ דם ריאתי עורקי 
דם  לחץ  וליתר  בריאות(  גבוה  דם  )לחץ 
ריאתי כרוני טרומבואמבולי )לחץ דם גבוה 
כתוצאה מקרישי דם(. הראו כי מעכבי האנזים 
פוספודיאסטראז מסוג 5 כגון טאדם מגבירים 
ירידה בלחץ הדם על-ידי תרופה זו. אם הנך 
נוטל ריוסיגואט או שאינך בטוח, יש לפנות 

לרופא.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה
להגדלה שפירה של בלוטת הערמונית ולסרטן 
הערמונית יכולים להיות תסמינים דומים. על הרופא 
שלך לבדוק האם אתה סובל מסרטן הערמונית 
לפני תחילת הטיפול בהגדלה שפירה של הערמונית. 

טאדם אינו מטפל בסרטן הערמונית.
לפני הטיפול בטאדם, ספר לרופא אם:

הנך סובל מבעיות לב. פעילות מינית כרוכה   -
בסיכון מסוים לחולי לב שכן היא כרוכה במאמץ 

נוסף ללב.

הנך סובל מאנמיה חרמשית, מיאלומה נפוצה   -
או לוקמיה.

קיים עיוות במבנה איבר המין שלך או הנך סובל   -
ממצבים שעלולים לגרום לזקפה לא רצונית 

וממושכת הנמשכת מעבר ל- 4 שעות.
הנך סובל ממחלת כבד חמורה.  -

הנך סובל ממחלת כליות חמורה.  -
במטופלים  יעיל  טאדם  אם  ידוע  לא   

שעברו:
ניתוח באגן  -

הסרה חלקית או מלאה של בלוטת הערמונית,   -
במצב בו נחתכו סיבי העצב.

אזהרות:  
במידה והנך סובל מירידה פתאומית או אובדן 
ראייה, יש להפסיק מיד את נטילת טאדם ולפנות 

מיד לרופא.
אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה,   
תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי 

תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.
מטופל  והנך  במידה  בטאדם  להשתמש  אין 
בניטרטים )ראה סעיף "אין להשתמש בתכשיר 

אם"(.
במיוחד יש ליידע את הרופא או הרוקח אם אתה 

לוקח:
תרופות ממשפחת חוסמי אלפא )כגון דוקסזוצין(   -
 המשמשות לעיתים לטיפול ביתר לחץ דם
ו/או הגדלת בלוטת הערמונית )הפרוסטטה(. 

תרופות אחרות לטיפול ביתר לחץ דם.  -
ריוסיגואט  -

תרופות ממשפחת מעכבי 5-אלפא-רדוקטאז   -
)המשמשות לטיפול בהגדלה שפירה של בלוטת 

הערמונית(. 
תרופות כגון קטוקונאזול )לטיפול בזיהומים   -
פטרייתיים(, ומעכבי פרוטאז המשמשים לטיפול 

ב- HIV )איידס(.
פנוברביטל, פניטואין, קרבמזפין )תרופות לטיפול   -

באפילפסיה ]כפיון[(.
או  קלריתרומיצין  אריתרומיצין,  ריפמפיצין,   -

איטראקונאזול.
אין להשתמש בו זמנית עם טיפולים נוספים   -

לטיפול בהפרעה בזקפה.
נטילת טאדם עם מזון ושתייה:  
ניתן לקחת טאדם עם או ללא מזון.

אין ליטול טאדם בו זמנית עם מיץ אשכוליות שכן 
השילוב עלול להשפיע על רמות טאדם בדם.

שימוש בתרופה ושתיית אלכוהול:  
שתיית אלכוהול עלולה זמנית להוריד את לחץ 
הדם שלך. במידה והנך מתכנן ליטול טאדם, יש 
להימנע משתיית אלכוהול, כיוון שהדבר עלול 
להגביר את הסיכון לסחרחורת במעבר לעמידה. 
בנוסף, אלכוהול עלול להשפיע על היכולת שלך 

להשיג זקפה.

פוריות:  
מחקרים בכלבים הראו ירידה ביצירת זרע באשכים. 
ירידה ביצירת זרע נראתה גם בגברים. לא צפוי 

כי תהיה לכך השפעה על הפוריות.
נהיגה ושימוש במכונות:  

במחקרים קליניים דווח על מספר מקרים של 
 .Tadalafil סחרחורת בגברים שנטלו טאדאלאפיל
יש לבדוק את התגובה שלך לתכשיר לפני נהיגה 

או שימוש במכונות מסוכנות.
של  מהמרכיבים  חלק  על  חשוב  מידע   

התרופה:
התכשיר מכיל לקטוז. במידה ונאמר לך כי הנך 
סובל מרגישות לסוכרים מסוימים, יש לפנות לרופא 

לפני נטילת תכשיר זה.

כיצד תשתמש בתרופה?  .3
תמיד יש להשתמש בתרופה על פי הוראות 
הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם 

אינך בטוח.
המינון ואופן הטיפול יקבעו על-ידי הרופא בלבד. 

המינון המקובל בדרך כלל הוא:
לטיפול בהפרעה בזקפה אצל גברים, להשגת   -

זקפה ושמירתה:
 טאדם 10, טאדם 20: טבליה אחת, לפחות

30 דקות לפני קיום מגע מיני. אין לעבור על המנה 
המומלצת. אין ליטול יותר מטבליה אחת ליום. 

ניתן לקחת בכל שעה משעות היום.
השפעת טאדם יכולה להימשך עד 36 שעות. 
מאחר והשפעת טאדם נשמרת יותר מיממה, 

יש להימנע משימוש יום יומי בתכשיר.
טאדם 5 - המנה המומלצת היא טבליית טאדם 
אחת ליום. יש ליטול טאדם בכל יום באותה 

שעה לערך.
לטיפול בתסמינים של הגדלה שפירה של   -

הערמונית )פרוסטטה(:
 טבליית טאדם 5 אחת ליום. יש ליטול טאדם 5

בכל יום באותה שעה לערך.
אין לחצות את הטבליות. ניתן לכתוש את הטבליה 

לשימוש מיידי.
יש להשתמש בתרופה זו בזמנים קצובים כפי 

שנקבע על-ידי הרופא המטפל.
אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן הדרוש, אין 
ליטול מנה כפולה. קח את המנה הבאה בזמן 

הרגיל והיוועץ ברופא.
אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן 
התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית 

חולים והבא אריזת התרופה איתך.
יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על-ידי הרופא.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה 
בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים 

אם הנך זקוק להם.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, 

היוועץ ברופא או ברוקח.

תופעות לוואי  .4
כמו בכל תרופה, השימוש בטאדם עלול לגרום 
לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל 
למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן ולא תסבול 

מאף אחת מהן.
יש להפסיק טיפול ולפנות לרופא מיד אם:

וייתכן כואבת  הנך סובל מזקפה ממושכת   ∙
לאחר השימוש בטאדם )נדיר(. במידה והנך 
יותר  סובל מזקפה מסוג זה אשר נמשכת 

מ- 4 שעות, יש לפנות מיד לרופא.
אובדן ראייה פתאומי )נדיר(  ∙

הנך סובל מתגובה אלרגית כולל פריחה בעור   ∙
)תופעת לוואי המופיעה לעיתים רחוקות(.

- אין להשתמש  הנך סובל מכאבים בחזה   ∙
בתרופות מסוג ניטרטים ויש לפנות מיידית 
לקבלת טיפול רפואי )תופעת לוואי המופיעה 

לעיתים רחוקות(.
תופעות לוואי נוספות

תופעות לוואי המופיעות לעיתים קרובות: 
כאב ראש, כאב גב וכאבי שרירים, כאבים בידיים 
וברגליים, סומק בפנים, גודש באף, והפרעות 

בעיכול.
תופעות לוואי המופיעות לעיתים רחוקות: 
סחרחורת, כאב בטן, בחילות והקאות, החזר וושטי 
)צרבת(, טשטוש ראייה, כאב בעיניים, קשיי נשימה, 
דם בשתן, תחושה של הלמות לב, דופק מהיר, לחץ 
דם גבוה, לחץ דם נמוך, דימום מהאף, צפצוף או 
זמזום באוזן )טינטון(, נפיחות בכפות הידיים, בכפות 

הרגליים ובקרסוליים, תחושת עייפות.
תופעות לוואי המופיעות לעיתים נדירות: 
עילפון; התקף כפיון ואובדן זיכרון חולף; התנפחות 
עפעפיים; אדמומיות בעיניים; ירידה פתאומית או 
אובדן שמיעה, חרלת, דימום מהפין, דם בזרע, 

הגברת הזעה.
דווחו מקרים נדירים של אוטם שריר הלב ושבץ 
בגברים שנטלו טאדאלאפיל. רוב הגברים האלה 

סבלו ממחלת לב לפני נטילת התכשיר.
דווחו מקרים נדירים של ירידה זמנית או קבועה 
בראייה או אובדן ראייה חלקי או כללי, זמני או 

קבוע, בעין אחת או בשתי העיניים.
תופעות לוואי נדירות שדווחו בגברים הנוטלים 
טאדאלאפיל שלא במסגרת המחקרים הקליניים:

מיגרנה, נפיחות בפנים, תגובה אלרגית חמורה   -
אשר גורמת לנפיחות בפנים או בגרון, פריחה 
עורית חמורה, הפרעות המשפיעות על זרימת 
הדם לעיניים, הפרעות בקצב הלב, תעוקת חזה 

ומוות לבבי פתאומי.
תופעת הלוואי סחרחורת דווחה בשכיחות גבוהה 
יותר בגברים מעל גיל 75 אשר נטלו טאדאלאפיל. 
שלשול דווח בשכיחות גבוהה יותר בגברים מעל 

גיל 65 אשר נטלו טאדאלאפיל.
אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי 
מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא 

הוזכרה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות 
באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות 
לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של 
אתר משרד הבריאות )www.health.gov.il( המפנה 
לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי. בנוסף, 

ניתן לדווח לחברת "אוניפארם בע"מ".

איך לאחסן את התרופה?  .5
מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש 
לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים 
ו/או תינוקות ועל-ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום 

להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא!
 אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה
)exp. Date( המופיע על גבי האריזה. תאריך 

התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
.25oC -יש לאחסן בטמפרטורה מתחת ל

מידע נוסף  .6
נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם את 

החומרים הבאים:
Mannitol, Lactose anhydrous, Sodium 
lauryl sulphate, Croscarmellose sodium, 
Hydroxypropyl cellulose, Sodium stearyl 
fumarate, Magnesium stearate, HPMC, 
titanium dioxide, polyethylene glycol, FD&C 
blue No.1 aluminium lake, polyvinyl alcohol, 
talc, MICA-based pearlescent pigment, 
polysorbate 80.
כל טבליה של טאדם 5 מכילה 24 מ"ג לקטוז.

מ"ג   48 מכילה   10 טאדם  של  טבליה  כל 
לקטוז.

מ"ג   96 מכילה   20 טאדם  של  טבליה  כל 
לקטוז.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:
טאדם ארוז בתוך מגשיות )בליסטר( אשר מוכנסות 

לתוך אריזת קרטון.
טאדם 5 הנן טבליות מצופות אובליות, קמורות 

משני צידיהן, בצבע כחול בהיר.
טאדם 10 הנן טבליות מצופות עגולות, קמורות 

משני צידיהן, בצבע כחול בהיר.
טאדם 20 הנן טבליות מצופות אובליות, קמורות 

משני צידיהן, בצבע כחול בהיר.
 שם בעל הרישום וכתובתו: אוניפארם בע"מ,

ת.ד. 21429 ת"א, 6121301.
קיבוץ  בע"מ,  תרימה  וכתובתו:  היצרן  שם 

מעברות.
עלון זה נבדק ואושר על-ידי משרד הבריאות 

בתאריך: ינואר 2017.
מספרי רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי 

במשרד הבריאות:
טאדם 5: 157-79-34602-00

טאדם 10: 157-81-34538-00
טאדם 20: 157-80-34537-00
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When taken to treat erectile dysfunction, 
Tadam does not work without sexual 
stimulation.
Tadam exists in several forms, which are suited 
to the user’s needs:
- Tadam 10, Tadam 20: enable erection in 

response to sexual stimulation starting from 
30 minutes after and up to 36 hours after 
administration.

 The maximal dosage is one tablet per day 
and is not recommended for permanent daily 
use.

- Taking Tadam 5 enables you to obtain an 
erection during sexual stimulation at any time 
you choose during the 24 hours of the day.

2. BEFORE USING THE pREpaRaTION
 Do not use the preparation if:

- you are sensitive to tadalafil or to any of the 
other ingredients contained in the medicine 
(see section 6 "Further Information").

- you are taking, intermittently or 
continuously, preparations containing 
nitrates. These preparations are used 
to treat angina pectoris. Simultaneous 
administration increases the hypotensive 
action of these preparations. If you are 
taking these preparations, or if you are not 
sure if you are taking these preparations, 
refer to a doctor.

- you have had a myocardial infarction within 
the last 90 days, or you are suffering from 
a severe heart disease.

- you are suffering from low blood pressure 
or from uncontrolled high blood pressure.

- you had a stroke within the last 6 months.
- you are suffering or have suffered in the 

past from loss of vision as a result of a 
medical condition called NAION - ischemic 
optic neuropathy (a condition described as 
“stroke of the eye”).

- you are taking a preparation that contains 
riociguat, which is used to treat pulmonary 
arterial hypertension (high blood pressure 
in the lungs) and chronic thromboembolic 
pulmonary hypertension (high blood 
pressure as a result of blood clots). PDE5 
inhibitors, such as Tadam, have been shown 
to increase reduction of blood pressure by 
this medicine. If you are taking riociguat or 
are unsure, refer to the doctor.

Special warnings regarding use of the 
medicine
Benign prostatic hyperplasia and prostate 
cancer can have similar symptoms. Before 
starting treatment of benign prostatic 
hyperplasia, your doctor should check whether 
you are suffering from prostate cancer. Tadam 
does not treat prostate cancer.
Before treatment with Tadam, inform the 
doctor if:
- you are suffering from heart problems. Sexual 

activity involves a certain risk for heart 

patients, as it involves an additional strain 
on the heart.

- you are suffering from sickle cell anemia, 
multiple myeloma or leukemia.

- you have an anatomical deformation of 
your penis or suffer from other conditions 
that may cause involuntary and prolonged 
erection that persists for more than 
4 hours.

- you are suffering from a severe liver 
disease.

- you are suffering from a severe kidney 
disease.
 It is not known if Tadam is effective in 

patients who have had:
- pelvic surgery
- partial or complete removal of the prostate 

gland in which nerves fibers were cut.
 Warnings:

If you are suffering from a sudden reduction or 
loss of vision, stop taking Tadam immediately 
and refer to a doctor immediately.

 If you are taking, or have recently taken, 
other medicines, including non-prescription 
medicines and nutritional supplements, inform 
your doctor or pharmacist.
Do not use Tadam if you are being treated 
with nitrates (see “Do not use the preparation 
if” section).
It is particularly important to inform the doctor 
or pharmacist if you are taking:
- alpha blockers (such as doxazosin), 

sometimes used for the treatment of 
hypertension and/or benign prostatic 
hyperplasia.

- other medicines for the treatment of 
hypertension.

- riociguat
- medicines from the 5-alpha-reductase 

inhibitors family (used to treat benign 
prostatic hyperplasia).

- medicines such as ketoconazole (for the 
treatment of fungal infections) and protease 
inhibitors, used to treat HIV (AIDS).

- phenobarbital, phenytoin, carbamazepine 
(medicines for the treatment of epilepsy).

- rifampicin, erythromycin, clarithromycin or 
itraconazole.

- Do not concomitantly use with additional 
preparations for the treatment of erectile 
dysfunction.
 Taking Tadam with food and drink:

Tadam can be taken with or without food.
Do not take Tadam together with grapefruit 
juice, as the combination may affect the levels 
of Tadam in the blood.

 Use of the medicine and drinking alcohol:
Drinking alcohol may temporarily lower your 
blood pressure. If you plan to take Tadam, 
avoid drinking alcohol, since this may increase 
the risk of dizziness upon standing up. In 
addition, alcohol may impair your ability to 
obtain an erection.

 Fertility:
Studies in dogs have demonstrated a reduction 
in sperm production in the testes. Reduced 
sperm production has also been observed in 
men. This is not expected to have an effect 
on fertility.

 Driving and use of machines:
Clinical studies reported several incidents of 
dizziness in men who took tadalafil. Check your 
response to the preparation before driving or 
using dangerous machines.

 Important information regarding some of 
the ingredients of the medicine:
This preparation contains lactose. If you have 
been told that you suffer from sensitivity to 
certain sugars, refer to the doctor before taking 
this preparation.
3. HOW SHOULD yOU USE THE 

MEDICINE?
Always use the medicine according to the 
doctor’s instructions. Check with the doctor 
or pharmacist if you are uncertain.
The dosage and treatment regimen will be 
determined by the doctor only.
The recommended dosage is usually:
- For treatment of erectile dysfunction in men, 

to obtain and maintain an erection:
Tadam 10, Tadam 20: one tablet, at least 30 
minutes before sexual contact. Do not exceed 
the recommended dose. Do not take more than 
one tablet per day. It can be taken at any hour 
of the day.
The effect of Tadam can last for up to 
36 hours. Since the effect of Tadam persists 
for more than one day, avoid daily use of the 
preparation.
Tadam 5 - the recommended dose is one 
Tadam tablet per day. Take Tadam at around 
the same time every day.
- For treatment of benign prostatic hyperplasia 

symptoms:
One Tadam 5 tablet per day. Take Tadam 5 at 
around the same time every day.
Do not halve the tablets. The tablet can be 
crushed for immediate use.
Use this medicine at set intervals, as 
determined by the attending doctor.
If you forgot to take this medicine at the 
required time, do not take a double dose. Take 
the next dose at the usual time and consult 
a doctor.
If you took an overdose or if a child accidentally 
swallowed the medicine, immediately refer to 
a doctor or proceed to a hospital emergency 
room and bring the package of the medicine 
with you.
Adhere to the treatment regimen recommended 
by the doctor.
Do not take medicines in the dark! Check 
the label and the dose each time you take 
medicine. Wear glasses if you need them.
If you have further questions regarding 
use of the medicine, consult the doctor or 
pharmacist.

4. SIDE EFFECTS
As with any medicine, use of Tadam may 
cause side effects in some users. Do not be 
alarmed when reading the list of side effects. 
You may not suffer from any of them.
Discontinue treatment and refer to a doctor 
immediately if:
∙ you are suffering from a prolonged and 

possibly painful erection after using Tadam 
(rare). If you are suffering from this type of 
erection, that lasts for more than 4 hours, 
refer to a doctor immediately.

∙ sudden loss of vision (rare).
∙ you are suffering from an allergic reaction, 

including skin rash (a side effect which 
occurs infrequently).

∙ you are suffering from chest pains - do not 
use nitrates and seek medical treatment 
immediately (a side effect which occurs 
infrequently).

additional side effects
Side effects that occur frequently:
Headache, back pain and muscle aches, pains 
in the hands and legs, facial flushing, nasal 
congestion, and indigestion.
Side effects that occur infrequently:
Dizziness, stomach ache, nausea and vomiting, 
reflux, blurred vision, eye pain, difficulty 
breathing, blood in the urine, sensation of a 
pounding heartbeat, rapid heartbeat, high blood 
pressure, low blood pressure, nose bleed, 
ringing or buzzing in the ear (tinnitus), swelling 
of the hands, feet and ankles, feeling tired.
Side effects that occur rarely:
Fainting; epileptic attack and passing memory 
loss; swelling of the eyelids; red eyes; 
sudden decrease or loss of hearing, hives, 
penile bleeding, blood in semen, increased 
sweating.
Rare cases of myocardial infarction and stroke 
have been reported in men who took tadalafil. 
Most of these men had a heart disease before 
taking the preparation.
Rare cases of temporary or permanent 
decrease in vision or partial or complete, 
temporary or permanent loss of vision, in one 
or both eyes, have been reported.
Rare side effects reported in men taking 
tadalafil, not within the framework of clinical 
trials:
- Migraine, facial swelling, severe allergic 

reaction, which causes swelling of the face or 
throat, severe skin rash, disorders that affect 
blood flow to the eyes, heart rate disorders, 
angina pectoris and sudden cardiac death.

The dizziness side effect has been reported 
more frequently among men over the age of 75 
who took tadalafil. Diarrhea has been reported 
more frequently among men over the age of 65 
who took tadalafil.

If a side effect occurs, if one of the side effects 
worsens, or if you suffer from a side effect 
not mentioned in the leaflet, consult with the 
doctor.
Side effects can be reported to the Ministry 
of Health by clicking on the link “Report Side 
Effects of Drug Treatment” on the Ministry of 
Health homepage (www.health.gov.il) which 
directs you to the online form for reporting 
side effects. In addition, you can report to 
“Unipharm Ltd.”.
5. HOW SHOULD THE MEDICINE BE 

STORED?
Avoid poisoning! This medicine and any other 
medicine should be kept in a safe place out of 
the reach of children and/or infants in order to 
avoid poisoning. Do not induce vomiting unless 
explicitly instructed to do so by the doctor!
Do not use the medicine after the expiry 
date (exp.date) that appears on the package. 
The expiry date refers to the last day of that 
month.
Store at a temperature below 25ºC.
6. FURTHER INFORMaTION
In addition to the active ingredient, the 
medicine also contains:
Mannitol, Lactose anhydrous, Sodium 
lauryl sulphate, Croscarmellose sodium, 
Hydroxypropyl cellulose, Sodium stearyl 
fumarate, Magnesium stearate, HPMC, titanium 
dioxide, polyethylene glycol, FD&C blue No.1 
aluminium lake, polyvinyl alcohol, talc, MICA-
based pearlescent pigment, polysorbate 80.
Each Tadam 5 tablet contains 24 mg 
lactose.
Each Tadam 10 tablet contains 48 mg 
lactose.
Each Tadam 20 tablet contains 96 mg 
lactose.
What the medicine looks like and the contents 
of the package:
Tadam is packaged in trays (blister), which are 
inserted into a carton package.
Tadam 5 are oval, biconvex, light blue, film-
coated tablets.
Tadam 10 are round, biconvex, light blue, film-
coated tablets.
Tadam 20 are oval, biconvex, light blue, film-
coated tablets.
License holder and address: Unipharm Ltd., 
P.O.B. 21429 Tel Aviv, 6121301.
Manufacturer and address: Trima Ltd., Kibbutz 
Maabarot.
This leaflet was checked and approved by the 
Ministry of Health in January 2017.
Registration numbers of the medicine in the 
National Drug Registry of the Ministry of 
Health:
Tadam 5: 157-79-34602-00
Tadam 10: 157-81-34538-00
Tadam 20: 157-80-34537-00

paTIENT paCKaGE INSERT 
IN aCCORDaNCE WITH THE 

pHaRMaCISTS’ REGULaTIONS 
(pREpaRaTIONS) - 1986

The medicine is dispensed with a doctor’s 
prescription only.

TaDaM
Film-coated tablets
The active ingredient and its quantity:
Tadam 5: each tablet contains Tadalafil 5 mg
Tadam 10: each tablet contains Tadalafil 10 mg
Tadam 20: each tablet contains Tadalafil 20 mg
For the inactive ingredients, please see 
section 6.
Read this leaflet carefully in its entirety 
before using the medicine. This leaflet 
contains concise information about the 
medicine. If you have further questions, refer 
to the doctor or pharmacist.
This medicine has been prescribed to treat 
your ailment. Do not pass it on to others. It 
may harm them even if it seems to you that 
their medical condition is similar.
The medicine is not intended for use in children 
and adolescents under the age of 18, or in 
women.
Important information about Tadam:
∙ When taken with nitrates, Tadam may cause 

a sudden drop in blood pressure. Consult 
a doctor or pharmacist if you are not sure 
whether the preparations you are being 
treated with contain nitrates.

∙ Someone who has taken Tadam and requires 
emergency medical treatment due to heart 
problems, must inform the attending medical 
staff that he is taking this medicine, in order 
to prevent a situation in which he will be 
treated with nitrates!

∙ If symptoms such as chest pain, dizziness 
or nausea occur during sexual activity, 
refer for medical assistance immediately. 
Sexual activity involves a certain risk to heart 
patients, as it involves an additional strain to 
the heart.

1. WHaT IS THE MEDICINE INTENDED 
FOR?

Tadam 5, 10, 20 is intended for the treatment 
of erectile dysfunction in men, for obtaining 
and maintaining an erection.
In addition, Tadam 5 is intended for:
Treatment of benign prostatic hyperplasia 
symptoms.
For treatment of men suffering from an erectile 
dysfunction and benign prostatic hyperplasia 
symptoms.
Therapeutic group:
Tadam belongs to a group of preparations 
called phosphodiesterase type 5 enzyme 
(PDE5) inhibitors.
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