Viagra Nedir? Kimler Viagra Kullanmalıdır?
Viagra, son 25-30 yılda piyasaya sürülen en çok tartışılan ilaçlardan biridir. Özellikle erkekler
tarafından daha sık tercih edilen Viagra, erektil disfonksiyon (iktidarsızlık) tedavisinde kullanılır.
Vücudun belli alanlarındaki kan damarlarının ana duvarlarındaki işlevsel kasları gevşeterek işlem
görür. Yapılan birçok çalışmaya göre Viagra çok iyi bir şekilde çalışmaktadır ve insanların cinsel
hayatlarını çok daha iyi bir hale getirmektedir. Viagra ismi sildenafil sitratın bir markası olarak bilinir
ve erektil disfonksiyon ile beraber pulmoner arter hipertansiyonu tedavisinde de tercih edilir.

Kimler Viagra Kullanmamalıdır?
Bazı kişilerin Viagra kullanması ciddi sonuçlara yol açabilir. Bu yüzden Viagra kullanmadan önce son
derece dikkatli olmak gerekir. Aşağıdaki kişiler Viagra'yı kullanmamalı veya bu ilaca ihtiyaç
duyuluyorsa kullanmadan önce mutlaka doktorlarına danışmalıdırlar;
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Nitratları, organik nitritleri ve nitrik oksit donörleri olan kişiler,
Kalple ilgili risk faktörleri sebebiyle doktor tarafından cinsel ilişkiden kaçınmaları tavsiye
edilen erkekler,
Son derece ciddi düzeydeki karaciğer yetmezliği olan kişiler,
Kronik veya akut böbrek hastalığı olan kişiler,
Düşük tansiyon (hipotansiyon) sorunu olan kişiler,
Yakın zamanda felç olmuş veya kalp krizi geçirmiş olan kişiler,
Kalıtsal bir şekilde dejeneratif retina bozukluğu sorunu olan kişilerdir.

Viagra Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?
Viagra kullanmadan önce herhangi bir alerjiniz varsa bu durum mutlaka doktorunuza söyleyin. Çünkü
bu ilaç bazı ciddi alerjik reaksiyonlara veya bu reaksiyonların yol açabileceği diğer sorunlara neden
olabilecek inaktif etken bileşenler içerebilir. Ayrıca ilacı kullanmadan önce mutlaka prospektüsü
dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Çünkü bazı ilaçlarla olabilecek etkileşimleri nadir de olsa hayatı
tehdit edebilir. Bu ilacı kadınlar da çok nadir durumlarda kullanabilmektedir. Fakat yapılan
araştırmalara göre Viagra’nın anne sütüne geçip geçmediğiyle alakalı net araştırmalar
bulunmamaktadır. Son olarak ilacı kullanmadan önce alkol alınmamalı ve bol sıvı tüketilmelidir.

Viagra’nın Diğer İlaçlarla Etkileşimleri Nelerdir?
Proteaz ilaçları kullanan HIV virüsü taşıyan insanlar, Viagra'yı kullanmadan önce mutlaka doktor ile
konuşmalıdır. Proteaz ilaçları, Viagra’nın yan etki riskini ve bu yan etkilerin ciddiyetini büyük oranda
arttırır. Bu gibi kişiler, bir seferde 25 miligramdan (mg) fazla Viagra kesinlikle kullanmamalı ve her
dozaj arasında mutlaka 48 saatten daha fazla süre olmalıdır. Alfa bloker sınıfındaki ilaçları kullanan
kişiler ise bu ilacı kullanmadan en az 3,5-4 saat önce Viagra kullanmalıdır. Bunun durum tehlikeli
derecedeki kan basıncı düşmelerini önlemeye yardımcı olabilir.
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