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

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

טאדאייר
טבליות

הרכב:
כל טבליה של טאדאייר מכילה:

Tadalafil 20 mg טדלאפיל 20 מ"ג 
לרשימת החומרים הבלתי פעילים, אנא ראה 

סעיף 6: "מידע נוסף".

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

פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה לטיפול עבורך. אל תעביר 
אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו 

אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.
התכשיר אינו מיועד לטיפול בילדים ובמתבגרים 

מתחת לגיל 18. 

מידע חשוב לגבי טאדאייר:
טאדאייר עלול לגרום לירידה פתאומית בלחץ   ∙
הדם כאשר הוא נלקח עם ניטרטים. היוועץ  
ברופא או רוקח אם אינך בטוח שהתכשירים 

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

למנוע מצב בו יטופל בניטרטים!

למה מיועדת התרופה?   .1
טאדאייר מיועד לטיפול ביתר לחץ דם ריאתי 

במבוגרים.

קבוצה תרפויטית:
טאדאייר שייך לקבוצת תכשירים המכונה 
 5 מסוג  פוספודיאסטראז  האנזים  מעכבי 
)PDE5(. תרופות אלו פועלות על ידי הרפיית 
כלי דם בריאות וכך מגבירות זרימת הדם 
בריאות. כתוצאה מכך, משתפרת היכולת 

לעסוק בפעילות פיזית. 

לפני השימוש בתרופה  .2
אין להשתמש בתכשיר אם:  

Tadalafil או לכל אחד  אתה רגיש ל-   -
מהמרכיבים הבלתי פעילים אשר מכילה 

התרופה )ראה סעיף 6: "מידע נוסף"(. 

הנך נוטל תכשירים מסוג ניטרטים, כגון   -
אמיל ניטריט לטיפול בכאבים בחזה.

של  השפעה  להגביר  עלול  טאדאייר   
התרופות האלו. אם הנך מטופל בתכשיר 
המכיל ניטרטים או אם אינך בטוח, היוועץ 

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

כ"שבץ עיני"(.
עברת אוטם שריר הלב במהלך שלושת   -

החודשים האחרונים.
הנך סובל מלחץ דם נמוך.  -

הנך מטופל בתרופה ריוסיגואט, המשמשת   -
לטיפול ביתר לחץ דם ריאתי עורקי )לחץ 
דם גבוה בריאות( וביתר לחץ ריאתי כרוני 
טרומבואמבולי )לחץ דם גבוה בריאות 
כתוצאה מקרישי דם(. הראו כי תרופות 
מקבוצה של מעכבי PDE5 כגון טאדאייר 
מגבירות ירידה בלחץ דם הנגרמת על ידי 
תרופה זו. אם הנך מטופל בריוסיגואט או 

אם אינך בטוח, היוועץ ברופא שלך. 

לשימוש  הנוגעות  מיוחדות  אזהרות 
בתרופה

לפני הטיפול בטאדאייר, ספר לרופא אם:
הנך סובל מליקוי בתפקוד הלב נוסף על יתר   -

לחץ הדם הריאתי.
הנך סובל מבעיות לחץ דם.  -

תורשתית  עיניים  ממחלת  סובל  הנך   -
כלשהי. 

הנך סובל מליקוי בכדוריות הדם הנקרא   -
אנמיה חרמשית.

הנך סובל מסרטן של מח העצם הנקרא   -
מיאלומה נפוצה.

הנקרא  הדם  תאי  מסרטן  סובל  הנך   -
לוקמיה. 

קיים עיוות במבנה איבר המין שלך או הנך   -
סובל ממצבים שעלולים לגרום לזקפה לא 
ל-4  וממושכת הנמשכת מעבר  רצונית 

שעות. 
הנך סובל ממחלת כבד חמורה.  -

הנך סובל ממחלת כליות חמורה.  -
אם הנך חש בירידה בכושר הראיה או באובדן 
ראיה במהלך הטיפול בתרופה, פנה מיד 

לרופא!

ילדים ומתבגרים  
התכשיר אינו מיועד לטיפול בילדים ובמתבגרים 

מתחת לגיל 18. 

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה,   
תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם 
ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. 
במיוחד יש ליידע את הרופא אם אתה 

לוקח:
בונסנטאן )תרופה נוספת ליתר לחץ דם   -

ריאתי(.
ניטרטים )לטיפול בתעוקת חזה(.  -

תרופות מקבוצת האלפא-בלוקרים המשמשות   -
לטיפול ביתר לחץ דם או לבעיות עם בלוטת 

הערמונית. 
ריוסיגואט.  -

ריפאמפיצין )לטיפול בזיהום בקטריאלי(.  -
קטוקונאזול )לטיפול בזיהומים פטרייתיים(.   -

ריטונאוויר )לטיפול באיידס(.  -
תרופות ממשפחת מעכבי PDE5 לטיפול   -

באין אונות. 

שימוש בתרופה ומזון  
קשר  ללא  התרופה  את  ליטול  ניתן 

לארוחות.

שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול   
שתיית אלכוהול עלולה זמנית להוריד את לחץ 
הדם שלך. בזמן הטיפול בתרופה המנע משתיה 
מופרזת, כיוון שהדבר עלול להוביל לסחרחורת 

במעבר מישיבה לעמידה. 

הריון, הנקה ופוריות  
אם הנך בהריון, מניקה, חושבת שהנך בהריון 
או מתכננת להיכנס להריון, עליך להיוועץ ברופא 
לפני נטילת התרופה. אין ליטול טאדאייר 
במהלך ההריון אלא אם כן יש צורך טיפולי 

ברור והדבר נידון עם הרופא המטפל. 
אין להניק במהלך הטיפול עם טאדאייר, כיוון 

שלא ידוע אם התרופה עוברת לחלב האם.
בכלבים שטופלו בתרופה זו נצפתה ירידה 
ביצירת זרע, כמו כן הירידה בזרע נצפתה 
בחלק מהמטופלים. תופעות אלה לא צפויות 

לגרום לאי-פוריות. 

נהיגה ושימוש במכונות  
השימוש בתרופה זו עלול לגרום לסחרחורות. 
יש לעקוב אחר התגובה לתכשיר לפני נהיגה 

ברכב או הפעלת מכונות מסוכנות. 

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של   
התרופה

תרופה זו מכילה לקטוז )ראה סעיף 6: "מידע 
נוסף"(. אם ידוע לך כי יש לך אי סבילות 
לסוכרים מסוימים, היוועץ ברופא לפני נטילת 

תרופה זו.

כיצד תשתמש בתרופה?   .3
תמיד יש להשתמש לפי הוראות הרופא.

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך 
בטוח.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא 
בלבד. 

טאדאייר מכיל 20 מ"ג טדלאפיל. 
המינון המקובל הינו שתי טבליות של 20 מ"ג 

הניטלות פעם ביום. 
יש ליטול את שתי הטבליות באותו הזמן, אחת 

אחרי השנייה. 
אם הנך סובל ממחלת כבד או כליה קלה עד 
בינונית, ייתכן והרופא יחליט להוריד את המינון 

לטבליה אחת ליום. 
אין לעבור על המנה המומלצת.

אין ללעוס! יש לבלוע את הטבליה עם מים. 
ניתן ליטול את התרופה ללא קשר לארוחות.

במידת הצורך ניתן לכתוש את הטבליה לשימוש 
מיידי. אין לחצות את הטבליה. 

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד 
מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון 
של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך. 
הנך עלול לסבול מתופעות הלוואי המפורטות 

בסעיף 4. 

אם שכחת ליטול את התרופה בזמן הדרוש, 
במידה ולא עברו יותר מ-8 שעות מהזמן בו 
היית אמור ליטול את התרופה, יש ליטול את 
המנה מיד כשנזכרת. בשום אופן אין ליטול מנה 

כפולה על מנת לפצות על מנה שנשכחה.

ידי  יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על 
הרופא. 

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק 
הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם 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 בטאדאייר עלול 
לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. 
אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. 

ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן. 

יש להפסיק את השימוש בתרופה ולפנות 
לרופא או לבית חולים מיד אם מופיעות 

תופעות הלוואי הבאות:
תגובה אלרגית הכוללת פריחה )מופיעה   ∙

לעיתים קרובות(.

∙ כאב בחזה - אין להשתמש בניטרטים, אך 
יש לפנות מיד לטיפול רפואי.

∙ זקפה ממושכת וייתכן שכואבת לאחר נטילת 
טאדאייר )מופיעה לעיתים רחוקות(. אם הנך 
חווה זקפה מסוג זה שנמשכת ברצף יותר 

מ-4 שעות, יש לפנות לרופא מיד.
לעיתים  )מופיע  פתאומי  ראיה  ∙ אובדן 

נדירות(.

תופעות לוואי נוספות
מופיעות לעיתים קרובות מאוד )מופיעות 
ביותר מ-1 מתוך 10 מטופלים(: כאב ראש, 
הסמקה, גודש באף ובסינוסים )אף סתום(, 
בחילה, הפרעות בעיכול )כולל כאבי בטן ואי 
נוחות(, כאבי שרירים, כאבי גב וכאבים בגפיים 

)כולל תחושה של אי נוחות בגפיים(.

מופיעות לעיתים קרובות )מופיעות בעד 1 
מתוך 10 מטופלים(: טשטוש ראיה, לחץ דם 
נמוך, דימום מהאף, הקאה, דימום רחמי מוגבר 
או בלתי רגיל, התנפחות של הפנים, ריפלוקס 

חומצי, מיגרנה, קצב לב לא סדיר ועילפון.

מופיעות לעיתים רחוקות )מופיעות בעד 
1 מתוך 100 מטופלים(: פרכוסים, אובדן 
זיכרון זמני, חרלת, הזעת יתר, דימום מאיבר 
המין בגברים, דם בנוזל הזרע ו/או בשתן, לחץ 
דם גבוה, קצב לב מהיר, מוות לבבי פתאומי 

וצלצול באוזניים. 

תרופות מקבוצת מעכבי PDE5 משמשות 
גם לטיפול באין אונות בגברים. תופעות לוואי 

הבאות דווחו כמתרחשות לעיתים נדירות:
ירידה חלקית, זמנית או קבועה בכושר הראיה 
או אובדן ראיה באחת או בשתי העיניים; תגובה 
אלרגית חמורה הגורמת להתנפחות של הפנים 
והגרון; ירידה פתאומית בשמיעה או אובדן 

שמיעה.
חלק מתופעות הלוואי דווחו בגברים הנוטלים 
טדלאפיל לטיפול באין אונות. תופעות אלה 
לא דווחו במחקרים קליניים ביתר לחץ דם 
ריאתי ועל כן שכיחותן אינה ידועה: התנפחות 
עפעפיים, כאב עיניים, אודם בעיניים, התקף 

לב ושבץ.

רוב, אבל לא כל המטופלים אשר דיווחו על 
תופעות הלוואי: קצב לב מהיר או לא סדיר, 
התקף לב, שבץ או מוות לבבי פתאומי, סבלו 
ממחלת לב לפני הטיפול בטדלאפיל. אין 
אפשרות לקבוע אם תופעות אלה קשורות 

לטיפול בטדלאפיל.

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

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 

מהרופא.
 אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה 
)exp. date( המופיע על גבי האריזה. תאריך 
אותו  ליום האחרון של  התפוגה מתייחס 

חודש.
.25°C-יש לאחסן מתחת ל

6. מידע נוסף
נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם: 
Mannitol, Lactose anhydrous, Sodium 
lauryl sulphate, Croscarmellose sodium, 
Hydroxypropyl cellulose, Sodium stearyl 
fumarate, Magnesium stearate, HPMC, 
Titanium dioxide, Polyethylene glycol, 
FD&C blue N.1 aluminium lake, Polyvinyl 
alcohol, Talc, MICA-based pearlescent 
pigment, Polysorbate 80
96 מ"ג  טאדאייר מכילה  כל טבליה של 

לקטוז.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:
אובליות,  מצופות  טבליות  הינן  טאדאייר 

קמורות משני צידיהן, בצבע כחול בהיר.

שם בעל הרישום וכתובתו: אוניפארם בע"מ, 
ת.ד. 21429 ת"א, 6121301.

שם היצרן וכתובתו: תרימה בע"מ, קיבוץ 
מעברות.

עלון זה נבדק ואושר על ידי משרד הבריאות 
בתאריך: ינואר 2017

רישום התרופה בפנקס התרופות  מספר 
הממלכתי במשרד הבריאות:

157-90-35176-00

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח 
בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת 

לשני המינים.

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il
www.health.gov.il
http://www.unipharm.co.il/contactus.aspx
http://www.unipharm.co.il/contactus.aspx
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PATIENT PACKAGE INSERT 
IN ACCORDANCE WITH THE 

PHARMACISTS' REGULATIONS 
(PREPARATIONS) - 1986
The medicine is dispensed  

with a doctor's prescription only

Tadair
Tablets
Composition:
Each Tadair tablet contains:
Tadalafil 20 mg
For a list of the inactive ingredients, please 
see section 6: “Further Information”.
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 
you. Do not pass it on to others. It may 
harm them even if it seems to you that their 
medical condition is similar. 
The preparation is not intended for the 
treatment of children and adolescents 
under the age of 18.
Important information regarding Tadair:
∙ Tadair may cause a sudden drop in 

blood pressure when taken with nitrates. 
Consult with the doctor or pharmacist if 
you are unsure whether your prescribed 
medicines have nitrates in them.

∙ A person who is taking Tadair and 
requires urgent medical care because of 
heart problems, must inform the medical 
team that he is taking this medicine in 
order to avoid a situation in which he will 
be treated with nitrates!

1. WHAT IS THE MEDICINE INTENDED 
fOR?

Tadair is intended for the treatment of 
pulmonary hypertension in adults.
Therapeutic group:
Tadair belongs to a group of preparations 
called phosphodiesterase type 5 (PDE5) 
inhibitors. These medicines work by 
relaxing the blood vessels in the lungs, thus 
improving the flow of blood in the lungs. 
This results in an improved ability to do 
physical activity.

2. BEfORE USING THE MEDICINE
 Do not use the preparation if:

- You are sensitive to tadalafil or any of 

the inactive ingredients contained in 
the medicine (see section 6: “Further 
information”).

- You are taking nitrate preparations such 
as amyl nitrite for the treatment of chest 
pain.

- Tadair may increase the effect of these 
medicines. If you are taking any nitrate-
containing preparation or are unsure, 
consult the doctor.

- You suffer or have suffered in the past 
from loss of vision as a result of a 
condition called NAION - non-arteritic 
anterior ischemic optic neuropathy (a 
condition described as “stroke of the 
eye”).

- You had a heart attack in the last three 
months.

- You suffer from low blood pressure.
- You are being treated with riociguat, 

which is used to treat pulmonary arterial 
hypertension (high blood pressure in 
the lungs) and chronic thromboembolic 
pulmonary hypertension (high blood 
pressure in the lungs as a result of 
blood clots). PDE5 inhibitors such as 
Tadair have been shown to increase the 
hypotensive effects of this medicine. If 
you are being treated with riociguat or 
are unsure, consult your doctor.

Special warnings regarding use of the 
medicine
Before starting treatment with Tadair, 
tell the doctor if:
- You are suffering from impaired function 

of the heart in addition to pulmonary 
hypertension.

- You are suffering from blood pressure 
problems.

- You are suffering from a hereditary eye 
disease.

- You are suffering from an abnormality of 
red blood cells called sickle cell anemia.

- You are suffering from cancer of the bone 
marrow called multiple myeloma.

- You are suffering from cancer of the 
blood cells called leukemia.

- There exists a deformation of your penis 
or you are suffering from situations that 
can cause an unwanted and persistent 
erection lasting more than 4 hours.

- You are suffering from a severe liver 
disease.

- You are suffering from a severe kidney 
disease.

If you experience a sudden decrease 
or loss of vision during the course of 

treatment with the medicine, contact the 
doctor immediately!

 Children and Adolescents
The preparation is not intended for the 
treatment of children and adolescents 
under the age of 18.

 If you are taking or have recently 
taken other medicines, including non-
prescription medicines and nutritional 
supplements, inform the doctor or 
pharmacist. Especially inform the doctor 
if you are taking:
- Bosentan (another treatment for 

pulmonary arterial hypertension).
- Nitrates (to treat angina pectoris).
- Alpha blockers used to treat hypertension 

or prostate problems.
- Riociguat.
- Rifampicin (to treat bacterial infections).
- Ketoconazole (to treat fungal infections).
- Ritonavir (for HIV treatment).
- PDE5 inhibitors for treating erectile 

dysfunction.
 Use of the medicine and food

The medicine can be taken without regard 
to food.

 Use of the medicine and alcohol 
consumption
Drinking alcohol may temporarily lower your 
blood pressure. During treatment with the 
medicine, avoid excessive drinking since 
this may lead to dizziness when moving 
from a sitting to standing position.

 Pregnancy, breastfeeding and fertility
If you are pregnant, breastfeeding, think 
you might be pregnant or plan to become 
pregnant, consult the doctor before taking 
the medicine. Do not take Tadair when 
pregnant unless it is clinically necessary 
and the matter has been discussed with 
the attending doctor.
Do not breastfeed during treatment with 
Tadair since it is not known if the medicine 
passes into breast milk.
In dogs who were treated with this 
medicine, a decrease in sperm production 
was observed. Likewise, decreased sperm 
was observed in some of the patients. 
These effects are unlikely to lead to a lack 
of fertility.

 Driving and using machines
Use of this medicine may cause dizziness. 
Check how you react to the preparation 
before driving or using dangerous 
machinery.

 Important information regarding some 
of the ingredients of the medicine
This medicine contains lactose (see section 
6: “Further Information”). If you know you 
have an intolerance to some sugars, consult 
the doctor before taking this medicine.

3. HOW SHOULD yOU USE THE 
MEDICINE?

Always use 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.
Tadair contains 20 mg of tadalafil.
The usual dosage is generally two tablets 
of 20 mg once a day.
Take both tablets at the same time, one 
after the other.
If you suffer from a mild to moderate liver or 
kidney disease, the doctor may decide to 
reduce the dosage to one tablet a day.
Do not exceed the recommended 
dose.
Do not chew! Swallow the tablet with 
water. 
The medicine can be taken without regard 
for food.
If necessary, the tablet can be crushed for 
immediate use. Do not halve the tablet.
If you took an overdose or if a child has 
accidentally swallowed the medicine, 
refer immediately to the doctor or proceed 
to a hospital emergency room and bring 
the package of the medicine with you. You 
may suffer from the side effects detailed 
in section 4.
If you forget to take this medicine at 
the required time, and not more than 8 
hours have passed from the time you were 
supposed to take the medicine, take a dose 
as soon as you remember. Never take a 
double dose to make up for a forgotten 
dose.
Adhere to the treatment as recommended 
by the doctor.
Even if there is an improvement in your 
health, do not stop treatment with the 
medicine without consulting with 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 the 
use of the medicine, consult the doctor or 
pharmacist.

attack, stroke or sudden cardiac death 
have suffered from a heart disease before 
being treated with tadalafil. It is not possible 
to determine whether these events were 
related directly to tadalafil treatment.
Side effects can be reported to the 
Ministry of Health by clicking on the link 
“Report Side Effects of Drug Treatment” 
found on the Ministry of Health homepage  
(www.health.gov.il) that 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 must be kept in a safe 
place out of the reach of children and/or 
infants, to avoid poisoning. Do not induce 
vomiting unless explicitly instructed to do 
so by a doctor.
Do not use the medicine after the expiry 
date (exp. date) appearing on the package. 
The expiry date refers to the last day of 
that month.
Store below 25°C.

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 N. 1 aluminium lake, Polyvinyl 
alcohol, Talc, MICA-based pearlescent 
pigment, Polysorbate 80
Each Tadair tablet contains 96 mg 
lactose.
What the medicine looks like and contents 
of the package:
Tadair are light blue, coated oval biconvex 
tablets.
Registration 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 number of the medicine in the 
National Drug Registry of the Ministry of 
Health: 157-90-35176-00

4. SIDE EffECTS
As with any medicine, use of Tadair 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.
If you experience any of the following side 
effects stop using the medicine and refer 
immediately to a doctor or a hospital:
∙ Allergic reaction including skin rashes 

(occurs frequently).
∙ Chest pain - do not use nitrates, but seek 

immediate medical assistance.
∙ Prolonged and possibly painful erection 

after taking Tadair (occurs infrequently). 
If you have such an erection which lasts 
continuously for more than 4 hours, 
contact a doctor immediately.

∙ Sudden loss of vision (occurs rarely).
Additional side effects:
Occur very frequently (occur in more 
than 1 in 10 patients): headache, flushing, 
nasal and sinus congestion (blocked nose), 
nausea, gastrointestinal disturbances 
(including abdominal pain and discomfort), 
muscle pain, back pain and pain in the 
extremities (including limb discomfort).
Occur frequently (occur in up to 1 in 
10 patients): blurred vision, low blood 
pressure, nosebleed, vomiting, increased 
or abnormal uterine bleeding, swelling of 
the face, acid reflux, migraine, irregular 
heartbeat and fainting.
Occur infrequently (occur in up to 1 in 100 
patients): seizures, passing memory loss, 
hives, excessive sweating, penile bleeding, 
presence of blood in semen and/or urine, 
high blood pressure, fast heart rate, sudden 
cardiac death and ringing in the ears.
PDE5 inhibitors are also used for the 
treatment of erectile dysfunction in men. 
The following side effects have been 
reported as occurring rarely:
Partial, temporary or permanent decrease 
or loss of vision in one or both eyes; serious 
allergic reaction which causes swelling of 
the face and throat; sudden decrease or 
loss of hearing.
Some side effects have been reported in 
men taking tadalafil for the treatment of 
erectile dysfunction. These effects were not 
reported in clinical studies for pulmonary 
hypertension and therefore, their frequency 
is unknown: swelling of the eyelids, eye 
pain, red eyes, heart attack and stroke.
Most but not all of those patients reporting 
fast heart rate or irregular heartbeat, heart 
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