
Caverject Injection E Seus Usos 

 As Injeções de Caverject pode causar uma pequena quantidade de sangramento no local da 

injeção. Se você tiver complicações que podem ser transmitidas pelo sangue, como hepatite B, 

pode haver uma chance maior de passá-las para seu companheiro. 

Como usar Caverject 

Caverject é um equipamento de uso único. A Injeção de Alprostadil dispositivo deve ser usado 

apenas para determinar uma dose e, em seguida, descartado. 

 

Siga todas as orientações fornecidas pelo seu médico ou farmacêutico corretamente. 

Eles podem ser diferentes dos dados incluídos neste folheto. 

Se você não entender as instruções fornecidas no final deste folheto, peça conselho ao seu 

médico ou farmacêutico. 

Quanto usar 

O seu médico irá aconselhá-lo sobre a quantidade de Caverject a usar. Depende da sua situação 

e se está ou não a tomar outros medicamentos. 

Você deve usar Caverject não mais do que uma vez em 24 horas e não mais do que três vezes 

por semana. 

Você não deve praticar mais de 3 vasos para qualquer tratamento. 

Não deve aumentar a sua dosagem sem primeiro falar com o seu médico. 

Por quanto tempo 

Continue usando sua medicação pelo tempo que seu médico aconselhar. 

https://pt.eudoctor.net/caverject.php


Este medicamento ajuda a controlar a sua saúde, mas não a cura. 

Se você usar muito (overdose) 

Aprenda a usar apenas a quantidade de Caverject que seu médico o instruiu a manusear. Se você 

fizer mais Caverject do que o seu médico ordenou, sua ereção pode durar mais tempo do que o 

medicamente seguro e pode exigir intervenção médica. Você deve se comunicar com seu 

médico se sua ereção continuar por mais de quatro (4) horas. 

 

Telefone imediatamente para o seu médico ou para o Centro de Informação sobre Venenos para 

obter aconselhamento, ou vá para Acidentes e Emergências no hospital mais próximo, se você 

acredita que você ou qualquer outra pessoa pode ter usado 

Caverject em demasia. 

Faça isso também se não houver sintomas de desconforto ou envenenamento. 

Você pode precisar de atenção médica urgente. 

Enquanto você estiver usando Caverject. 

Coisas que você deve fazer 

Antes de iniciar qualquer novo medicamento, informe o seu médico, farmacêutico e dentista 

que você está tomando Caverject e também Comprar Caverject com uma prescrição online. 

Se for fazer uma cirurgia, informe o cirurgião ou anestesista que está usando este medicamento. 

Pode influenciar outros medicamentos aplicados durante a cirurgia. 

Se sua companheira engravidar enquanto você estiver usando Caverject, informe o seu médico 

ou obstetra do seu parceiro. 

https://pt.eudoctor.net/caverject.php


Se você estiver prestes a fazer qualquer exame de sangue, informe ao seu médico que você está 

praticando este medicamento. 

Pode haver conflito com os resultados de quaisquer testes. 

Se estiver a ser tratado com varfarina ou heparina (medicamentos que são usados para prevenir 

a coagulação do sangue), precisa de ser informado sobre uma maior probabilidade de 

hemorragia após a vacinação. 

 

Uma injeção com Caverject deve criar uma ereção que dura de 30 a 60 minutos e permite que 

você faça sexo. 

Informe o seu médico se a ereção continuar por mais de 60 minutos. Pode ser necessário reduzir 

sua dosagem. 

Guarde todas as colocações do seu médico para que seu progresso possa ser verificado. 

De vez em quando, o seu médico terá de verificar o local da injeção para identificar qualquer 

espessamento anormal das membranas do pénis. Se isso acontecer, seu tratamento com 

Caverject será interrompido. 

 

Consulte sempre o seu médico sobre quaisquer dúvidas ou problemas após Comprar injeções 

Caverject. 


