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Cialis 20 Mg 4 Tablet

1 Kutu

Cialis Fiyat : 59 TL

Cialis 20 Mg 4 Tablet

2 Kutu

Cialis Fiyat : 100 TL

Cialis 20 Mg 4 Tablet

3 Kutu

Cialis Fiyat: 149 TL

Cialis 20 Mg 30 Tablet

1 Kutu

Cialis Fiyat : 109 TL

Cialis 20 Mg 30 Tablet

2 Kutu

Cialis Fiyat : 189 TL

Cialis 20 Mg 30 Tablet

3 Kutu

Cialis Fiyat : 259 TL

Cialis ® Sildenafil'den Daha İyi mi?
Cialis ® ve Viagra ® , fofodiesteraz-5 inhibisyonu ile aynı etki ilkelerini takip eder, etkinliklerinin
karşılaştırılabilir olduğu varsayılabilir. Bununla birlikte, tek tek aktif maddeler tadalafil ve sildenafil,
esas olarak farmakokinetikleri açısından farklılık gösterir. Eczacı bunu yaşlı beyefendiye de
açıklıyor. Eczacı, “Viagra ® ve Cialis ® , etkilerinin süreleri açısından farklılık gösterir ve
yutulduktan sonra çalışmaya başladıklarında farklılık gösterirler” diye açıklıyor.
"Başarı oranları", başka bir deyişle, tamamlanmış bir çiftleşme, tüm PDE-5 inhibitörleri için
aynıdır. Maksimum dozajda yüzde 70 ile 75 arasındadır.

Sildenafil ne zaman çalışır, Tadalafil ne zaman çalışır?
Sildenafil maksimum plazma seviyelerine ulaşır - ve bu noktada ereksiyon en stabildir - bir saat
sonra. Bu aynı zamanda önerilen alım miktarını da hesaba katar: Sildenafil cinsel ilişkiden bir saat
önce alınmalıdır. Tadalafil, maksimum plazma konsantrasyonlarına ulaşmak için iki kat daha uzun
sürer. Bununla birlikte, yeterli bir etkinin önceden ortaya çıkması muhtemeldir: Uzman bilgisi, cinsel
ilişkiden 30 dakika önce alınmasını önerir.

Sildenafil ne kadar çalışır, Tadalafil ne kadar çalışır?
Tadalafil'in “hafta sonu hapı” olarak adlandırılması tesadüf değildir. Cialis ® ' in uzun etki süresi yarılanma ömrü 17,5 saattir - olumlu bir şekilde desteklenmiştir ve cinsel ilişkinin mümkün olduğu
uzatılmış bir zaman penceresinin avantajlar getireceği konusunda hiçbir şüphe yoktur. Bir
düşünün: 15 Euro'ya bir Viagra ® hapı - ve sonra kadının migreni olacak. Cialis ®, yutulduktan bir ila iki
gün sonra birçok erkek için işe yarar. Etki süresi ortalama 18 ila 36 saattir, sildenafilin etki süresi ise
dört ila altı saatte önemli ölçüde daha kısadır.

Cialis ® daha uzun sürerse daha fazla yan etkiye sahip olur mu?
yaşlı beyefendi endişeyle soruyor. Eczacı, "Yan etkilerin çoğu aynıdır," diye açıklıyor. Cialis ® ' deki
tadalafil , hedef yapısı için daha da seçicidir . Tadalafil preparatları söz konusu olduğunda - sildenafil
ile aynı ölçüde - baş ağrısı, kızarma, burun tıkanıklığı ve mide ekşimesi, bununla birlikte, sildenafilden
farklı olarak, tadalafil renkli görmeyi daha az etkiler Ancak, tadalafil alan hastalar daha sık sırt ağrısı
ve kas ağrısı bildirdiler.

Her gün için Cialis ® ?
Yaşlı beyefendi, Cialis'in her gün küçük bir dozda alınabileceğini de duydu. Eczacı "Bu doğru" diye
onaylıyor. Aslında tadalafil, isteğe bağlı tedaviye ek olarak sürekli tedavi için onaylanan tek PDE-5
inhibitörüdür. Eczacı, " Kalıcı bir tadalafil kullanımı uygundur, Cialis ® sıklıkla haftada iki kez alınır,"
diye açıkladı. "Cialis ® daha sonra günde 5 mg'lık daha düşük bir güçle alıyorlar ve bunlar yine iki, 5'e
düşürülebilir mi mg / gün ". Doktor, hastanın kişisel tercihlerine göre sürekli veya isteğe bağlı
tedavinin hasta için bir seçenek olup olmadığına karar verir.

Tadalafil jenerikleri, Cialis ® ile karşılaştırıldığında ne kadar ucuz ?
Viagra ilk fosfodiesteraz-5 inhibitörü sildenafil için 1998 yılında Pfizer gibi ® onaylandı pahalı bir iş
gerçekten öyleydi. Hastalar dört adet 100 mg Viagra tableti için yaklaşık 60 Euro ödedi. 100 mg
gücündeki Pfizer'in Viagra fiyatı şu anda 72,98 Euro. Patent korumasının düşmesiyle birlikte, erektil
disfonksiyon pazarındaki jenerik patlama 2013 yılında başladı. Bugün, jenerik ilaç üreticileri zaten bu
fiyatın bir kısmına etki hapı sunuyorlar. Sildenalfil Al 100 mg, dört tablet ile 15,95 Euro'dur (Lauer
tahmini: 16 Kasım 2017).
Dünden önceki güne kadar sildenafil, daha uygun fiyatlı PDE-5 inhibitörleri arasında tek
olanıydı. Şimdi orijinal Cialis ® ' in aktif bileşeni olan Tadalafil, jenerik potens
hapları yelpazesine katılıyor . Vardenafil - Levitra ® ve Avanafil - Spedra ® patent korumasından
yararlanmaya devam ediyor. 20 mg gücündeki Cialis ® için Lilly, dört tablet için 87,99 EUR ücret
almaktadır. Tadalafil için jenerik fiyatlar aşırı derecede dalgalanıyor: Hennig, Tadalafil Hennig 20 mg'ı
19.98 Euro'ya, Tadahexal 20 mg'ı 59.90 Euro'ya ve Tadalafil Accord 20 mg'ı Lilly's Cialis ® ile aynı
fiyata listeliyor 2017).

Bu hiç işe yarıyor mu, Cialis ® sadece 5 mg ile?
Bu soru hastayı endişelendiriyor. Normal doz 20 mg ise, 5 mg tadalafil nasıl yeterli olabilir? Eczacı
hastayı sakinleştirir. Çalışmalar, tadalafilin günlük 5 mg dozunda, tek bir 20 mg Cialis ® dozu kadar
etkili olduğunu göstermiştir . "Bununla birlikte, bunun tam olarak etkili olması yaklaşık beş gün
sürüyor," diye açıklıyor eczacı, ancak o zaman kanda, kendiliğinden seks için yeterli olan tek tip aktif
madde konsantrasyonlarına ulaşılır.

Cialis 20mg paylaşabilir misiniz ?
Lilly şu anda Almanya'da 2.5 mg'lık bir güçte Cialis ® sunmamaktadır . Orijinal preparatın en düşük
gücü 5 mg tadalafil içerir, ancak hastaların tableti bölmesine izin verilmez. Bölünebilirlik açısından,
yeni jenerik hazırlıklar şu anda daha iyi görünmüyor. Yalnızca bir ithalatçı - Cialis ® docpharma portföyünde 2,5 mg'lık güce sahiptir. Kullanılabilirlik? Bireysel olarak kontrol edilmesi gerekir.

Viagra geçiş ® Cialis için ® - tadalafil tekabül kaç mg sildenafilin 100
mg?
Daha uzun etki süresi hastayı ikna ediyor gibi görünmektedir. Eczacıya "O zaman şimdi
Cialis ® alacağım , ama ucuz tabletler alacağım ," diye soruyor. Ancak değişiklik de o kadar kolay değil.
Hastanın yeni bir reçeteye ihtiyacı var. Eczacıların artık reçetelere birkaç şey eklemesine veya
değiştirmesine izin veriliyor. konsültasyondan sonra onları - ancak aktif bileşen onlardan biri değil.
Hasta uzaklaşır ve tıbbi muayenehaneye girer. Kısa bir süre sonra Tadalafil 10 mg için yeşil bir reçete
sundu. Şu anda sildenafil aktif maddelerinden tadalafile geçerken eşdeğer dozlar için herhangi bir

öneri bulunmamaktadır. Tadalafil için teknik bilgiler, erektil disfonksiyon tedavisine en küçük doz,
yani tadalafil 10 mg ile başlanmasını ve gerekirse dozun artırılmasını önermektedir.

Cialis ayrıca prostat problemleriyle de çalışır ...
... hasta diyor. Bunu televizyonda gördü. Cialis ® sağlık
sigortasını neden ödemiyor? Eczacı, " Doktor, Cialis ® ve jenerik Tadalafil ilaçlarını iki hasta grubu için
reçete edebilir" diye açıklıyor. Tadalafil - mevcut vakada olduğu gibi - erektil disfonksiyondan
muzdarip ancak hala aktif bir cinsel yaşamı olan hastalara yardımcı oluyor. "Bu durumda Tadalafil,
sağlık sigortasının geri ödemediği bir yaşam tarzı ilacıdır. " G-BA ayrıca burada erektil disfonksiyonun
tedavisi için sildenafil, vardenafil ve avanafil dahil diğer tüm ilaçları sınıflandırmıştır.

Aksi takdirde önemli - erektil disfonksiyonla ilgili temel bilgiler
Uzmanlar ne zaman erektil disfonksiyon veya erektil disfonksiyon hakkında konuşmaya başlar? Eğer
bir erkek tek bir “yetersizlik” durumunda arızalardan korkarsa, ürologlar ancak tatmin edici bir cinsel
ilişkiye sahip olmak için erkeğin en az altı ay boyunca bir ereksiyon sağlayamaması veya
sürdürememesi durumunda "erektil disfonksiyon" tanısı koyacaktır.

Sertleşme bozukluğunun nedenleri nelerdir?
Erektil disfonksiyonun nedenleri çok çeşitlidir ve doğası gereği organik veya psikojenik olabilir. ED,
koroner kalp hastalığı (CHD) veya periferik arteriyel tıkayıcı hastalık (PAD) gibi bir vasküler
hastalığın ilk klinik belirtisi olabilir. Böylece arteriyel hipertansiyon, lipid metabolizması bozuklukları,
sigara ve diabetes mellitus da ED riskini artırmaktadır. Nörolojik olarak multipl skleroz, Alzheimer
veya Parkinson erektil disfonksiyona neden olabilir. Cushing sendromu veya hipotiroidizm gibi
endokrin nedenler nadirdir. Öte yandan, potens problemlerindeki psikolojik faktör
küçümsenmemelidir. Depresif ruh halleri ve iktidarsızlık kısmen birbirine neden olur veya birbirini
dik tutar.

Yaş ve erektil disfonksiyon
Erektil disfonksiyon, yaşla güçlü bir şekilde ilişkilidir. Federal Almanya Cumhuriyeti için bunu
gösteren veriler 2000 yılından gelmektedir: 30 ila 39 yaşındaki erkeklerin yüzde 2.3'ü erektil
disfonksiyondan muzdariptir. Yedinci on yılda erkeklerin yüzde 53,4'ünde sertleşme sorunu
var. Yaşam beklentisinin artmasıyla birlikte dolaşım ve damar hastalıklarının artması ve yaşla birlikte
testosteron düzeylerinin fizyolojik olarak düşmesi buna katkıda bulunmaktadır.

