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Szexuális zavarok  tabu vagy életmódbeli 
kérdés?

Szexualitás  összetett folyamat

A szexuális problémák meglehetõsen próbára tehetnek egy kapcsolatot. A nõk és a férfiak egyaránt 
szenvedhetnek valamely szexuális zavarban. Epidemiológiai adatok szerint minden harmadik 40-70 éves férfi 
szenved merevedési zavarban. Statisztikai szempontból tehát Németországban ez 8 millió érintett férfit jelent.

Konkrét adatok libidóproblémával küzdõ nõkrõl nem állnak rendelkezésre. Nyilvánvaló, hogy a szexualitással 
foglalkozó modern orvostudomány mostohán bánt a nõkkel, noha ennek nem szabadna így lennie: egy 
Németországban végzett felmérés szerint a nõk mintegy 21%-a beszél a szexualitás zavarairól a nõgyógyászával. 

A szexuális zavarokat sem tabuként, sem életmódbeli kérdésként nem szabad kezelni, inkább kezelést igénylõ 
betegségekként!

A testi tényezõkön túlmenõen a férfiak és nõk szexuális mûködését nagymértékben befolyásolják a pszichés 
tényezõk.
Ebben az erotikus ingerlés, a hangulat és a testi érzékek 
játszanak kulcsszerepet.

A szexuális ingerek a köztiagy (diencephalon  az 
egyedfejlõdés folyamán az egyik legõsibb agyterület) 
szexközpontjának idegsejtjeire hatnak. 

Különféle transzmitter anyagok 
mobilizálódnak, és ez ivari hormonok 
(ösztrogén, tesztoszteron) 
felszabadulásához vezet. Az ösztrogén 
és a tesztoszteron aktív mediátorként 
befolyásolják a szexuális élményt. A 
pszichés és a fizikai stressz e finoman 
hangolt hormonkaszkád elhangolódását 
okozhatja és stresszhormonok 
képzõdését válthatja ki. Ennek 
eredményeként korlátozott lesz a 
szexhormonok termelõdése, azaz 
“molekuláris szinten blokkolódó 
szexualitásról” beszélhetünk. 

A pl. a merevedés kialakulásában szerepet játszó agyi idegi folyamatok rendkívül összetettek, és ezideig ezen a 
téren nem sok kutatómunka folyt.
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A szexuális zavarok a nõket és a férfiakat 
egyaránt érintik

Betegségek és kockázati tényezõk, melyek 
e zavarokhoz vezethetnek

Férfiaknál ilyenek többek között a merevedési zavarok, a korai vagy a késleltetett magömlés.
Nõknél ilyen a nemi vágy hiánya, a hüvelyszárazság, az orgazmusproblémák és a hiányzó szexuális izgalom.

Magas vérnyomás
Keringési zavar
Cukorbetegség
Hormonális zavar
Zsíranyagcsere zavara
Alkohol-, cigaretta- és kábítószer-fogyasztás
Gyógyszerek mellékhatásai (vérnyomáscsökkentõk, antidepresszánsok, nyugtatók)

Ördögi kör

Idõvel a szexuális zavarok miatt kialakulhat a kudarctól való félelem, az önbecsülés elvesztése, a negatív 
elvárások és a szexuális kapcsolatok kerülése.

Pszichés okok

A szexuális öröm hiányának nem csak fizikai, hanem pszichés okai is lehetnek!

Teljesítménykényszer
Idõkényszer
Napi mókuskerék
Partnerek közötti kommunikáció hiánya
Elégedetlenség és konfliktusok a partnerkapcsolatban
Nemi vágy hiánya
Az erotikával kapcsolatos unalom
Depresszió

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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Mit lehet tenni?

®A Cefagil  fokozza a szexuális örömélményt

®
A Cefagil  több praxisban végzett több 
centrumos vizsgálata

Számos lehetõség áll rendelkezésre a szexuális potenciál erõsítése terén: pumpák, injekciók, síkosítók és krémek 
(tabletták, injekciók, hormonkezelés, vákuumos pumpa, péniszplasztika, sebészi beavatkozás).

Hátrány: Minden szexuális érintkezést meg kell tervezni, és csak akkor lehet sikeres, ha az alkalmazott 
gyógymódot/módszert a partner is elfogadja. Hasonlóképpen, a tabletta formájában rendelkezésre álló vegyi 
anyagok tartós merevedést okozhatnak, de nem garantálják a szexuális örömélményt.

®A Cefagil  egy, az OGYI  ( Országos Gyógyszerészeti Intézet ) által „a szervezet öngyógyító törekvésének 
serkentésére a homeopátiás elveknek megfelelõen  szexuális gyengeség 
esetén mind férfiakban mind nõkben” javallattal Magyarországon 
törzskönyvezett homeopátiás gyógyszerkészítmény. Hatóanyaga a 
Turnera diffusa (Damiana), melyet már a történelem elõtti idõkben is 
gyógyszerként ill. afrodiziákumként használtak. 

®A Cefagil  hatásosságát és tolerálhatóságát Németországban egy, több 
praxisban folytatott ún. több centrumos tanulmányban vizsgálták, a napi 
rendelés körülményei között. 

Vizsgálati tervezés
Központok: 228 praxis (Németország)
Javallat: szexuális zavarok
Vizsgálati periódus: 8 hét
Beteganyag: 684 beteg

(438 férfi, a betegek 64%-a, átlagéletkor 55 év és
246 nõ, a betegek 36%-a, átlagéletkor 44 év)

Gyógyszerezés: A napi adag 3-6 tabletta Cefagil® volt (a betegek 65,5%-ánál),
illetve 30-60 csepp (a betegek 12,6%-ánál).

®Cefagil  gyógyszerrel elért terápiás sikerek  a szexuális örömélmény fokozódik

®
A praxisokban végzett vizsgálat látványosan megerõsíti, hogy a Cefagil  két hónapig tartó alkalmazása során 
szinte az összes, 684 megfigyelt beteg hathatós javulást tapasztalt a szexuális örömélmény tekintetében.
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®A kezelés elején több mint 90%-uk számolt be arról, hogy szexuális élete “nem kielégítõ”.  A Cefagil  terápia után 
a vizsgált személyek "kielégítõnek” vagy jobbnak minõsítették a szexuális életüket; a férfiak 54,8%-a, a nõk 
51,2%-a pedig egyenesen “jónak” vagy “kitûnõnek” minõsítették azt.

Ezen kívül, a kezelés idõtartamával párhuzamosan nõtt a szexuális vágy, fokozódott a szexuális aktivitás és így az 
elért kielégülés is, miközben a szexuális zavar értékelt tünetei (libidóproblémák, az orgazmus elérésének 
nehézségei, korai magömlés, merevedési zavar, hüvelyszárazság, közösülés közben érzett fájdalom) csökkentek. 
(1. Ábra)

®
Ebben a vizsgálatban a Cefagil  a szexuális zavarok kezelésében orvosságként bevált, nõknél és férfiaknál 
egyaránt hatásosnak bizonyult. A kitûnõ tolerálhatóság és a nem kívánatos mellékhatások gyakorlatilag teljes 
hiánya alátámasztják az összességében pozitív eredményt (2. Ábra).
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Botanika
A Turnera diffusa vagy Damiana fõként Mexikó Golf-áramlathoz közeli térségében, a karibi szigetvilágban és Dél-
Afrikában gyakori. A golgotavirágúak családjába tartozó aromás cserje júliustól szeptemberig virágzik. Ovális, 
fogazott, enyhén szõrös, körülbelül 2,5cm hosszú levelei vannak, a bokor magassága pedig 0,3m - 2m között 
mozog.
A jelentéktelen küllemû, háromosztatú termésnek kemény héja van. A bokor jellegzetes illatú, melyet a növény 
esszenciális olajtartalmának tulajdonítanak. 

Turnera diffusa Willd. Ex Schultes

Család: Turneraceae

Faj: ibolyavirágúak

Szinonimák: Damiana, Turnera aphrodisiaca L.F. Ward, Turnera 
Aphrodisiaca Wild, Turnera humifusa Endl., Turnera pringlei Rose

Népszerû nevek: Damiana de California, Hierba del Venado (a 
bika virágja), Rompe camisa macho (“felszaggatja a férfi ingét”), 
Mizibcoc (“asztmaseprû"), Oreganillo, etc.

Élõhely: Dél-Kaliforniától (Baja California) Argentínáig.

Gyógyszerkészítmény: a Turnera diffusa szárított levelei 
(Turnerae diffusae folium).
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Gyógyszerkészítmény

A Turnera diffusa az indián gyógyászatban

A Tumera diffusa megtalálható a német homeopátiás gyógyszerkönyvben (Homeopathic Pharmacopoeia). A 
gyógyszerkészítményt a virágzási idõ alatt szedett levelekbõl készítik, miután megszárították õket. A széttört 
gyógyszernek aromás illata és keserû íze van.

Az indián népi gyógyászat számos vágyfokozó anyagot ismer, de az egyik konkrét növényt, a “Turnera” növényt 
annyira becsben tartották, hogy évszázadokon át árucsere-alapot szolgáltatott az északi indián törzsekkel 
folytatott cserekereskedelemben. A Turnera növényt még mindig “Hierba del Venado” („a bika virágja”) vagy 
“Rompe camisa macho” („felszaggatja a férfi ingét”) néven ismerik. 

A Turnera növény a közép-amerikai õslakosság által használt egyik legõsibb és legjelentõsebb gyógynövény.

Már a történelem elõtti idõkben is szerelmi bájital készítésére használták, férfiak és nõk részére egyaránt. Ezeket a 
recepteket még manapság is alkalmazzák a férfiak gyenge szexuális teljesítménye, impotenciája és 
heregyulladása esetén. Nõk esetében a Turnera fõzetei a néphit szerint fokozzák a termékenységet, erõsítik az 
anyaméhet, és enyhítik a fájdalmas menstruációt. A mexikói népi gyógyászat a Turnera növénybõl készített teát 
használ vizelethajtóként, valamint a menstruációs ciklus rendszerességének helyreállítása érdekében. 
Hagyományosan a leveleket fõként asztmás panaszok és légúti betegségek esetén használták.

A “Damiana” név a spanyol misszionáriusok idejébõl származik, akik a növényt csodálatos tulajdonságai miatt 
nevezték el Damianról, a keresztény mártírról, akit a XV. század óta az orvosok és a gyógyszerészek 
védõszentjeként tisztelnek.

Összetevõk
Esszenciális olajok (0,5-0,9%): pl. monoterpének, mint á-pinén, p-cimol, cineole, cimol, szeszkviterpén 
szénhidrogének
Arbutin
gyanták (körülbelül 7%)
cserzõanyagok (körülbelül 4%): tannin
keserûanyagok (körülbelül 7%): fõként damianin
fitoszterolok: â-szitoszterol
hidrokinon glikozidok
cianogén glikozidok
Keményítõ
kaucsuk

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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A hatásmechanizmus

®
Cefagil  - már az elsõ pillantásra is 
szembetûnõ elõnyök

A Turnera diffusa összetevõi javítják az ágyéki szexközpontok reflexkészségét, fokozzák a nemi szervek 
keringését, serkentik a központi idegrendszert és fokozzák a nemi vágyat.

Így a szer segít az orgazmus problémák, a potencia problémák, a stressz eredetû kimerültség, továbbá az ezekbõl 
fakadó partnerkapcsolati problémák természetes, kockázatmentes úton történõ megszüntetésében.

A szexuális teljesítmény és örömélmény nõknél és férfiaknál egyaránt fokozódik; a készítmény a szexuális 
teljesítmény bárminemû gyengülését szelíd módon akadályozza vagy elõzi meg.

! Természetes úton fokozza a szexuális örömélményt 
egyaránt

! Fokozza az ágyéki szexközpontok reflexkészségét

! Fokozza a nemi szervek keringését

! Kiváló tolerálhatóság

! Egyszerû adagolás és alkalmazás 

nõkben + férfiakban 
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INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

Cefagil tabletta
Homeopátiás gyógyszer

tabletta

Hatóanyag: Turnera diffusa  

Olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mely az Ön számára fontos információkat tartalmaz.
Ez a gyógyszer orvosi rendelvény nélkül kapható. Mindemellett az optimális hatás érdekében elengedhetetlen e gyógyszer körültekintõ alkalmazása.
- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplõ információkra a késõbbiekben is szüksége lehet.

- További információkért vagy tanácsért forduljon gyógyszerészéhez.

- Sürgõsen forduljon orvosához, ha tünetei nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.
- Ha bármely mellékhatás súlyossá válik, vagy ha a betegtájékoztatóban felsorolt mellékhatásokon kívül egyéb tünetet észlel, kérjük, értesítse orvosát vagy 

gyógyszerészét.
A betegtájékoztató tartalma:
! Milyen típusú gyógyszer a Cefagil tabletta és milyen betegségek esetén alkalmazható?
! Tudnivalók a Cefagil tabletta szedése elõtt
! Hogyan kell szedni a Cefagil tablettát?
! Lehetséges mellékhatások
! Hogyan kell a Cefagil tablettát tárolni?
! További információk

1. MILYEN TÍPUSÚ GYÓGYSZER A CEFAGIL TABLETTA ÉS MILYEN BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ?
A Cefagil tabletta a Turnera diffusa (Damiana) növény kivonatát tartalmazó homeopátiás gyógyszer.
A szervezet öngyógyító törekvését serkenti a homeopátiás terápiás elveknek megfelelõen, a 
szexuális gyengeség esetén mind férfiak és nõk esetében.
A Turnera diffusa a Mexikói-öböl környékén, a Karib térségben és Dél-Afrikában honos gyógynövény. Az õsidõktõl a mayák afrodiziákumként itták a belõle 
készített teát. A Cefagil tabletta hatóanyaga serkentõen hat a szexuális ingereket közvetítõ lumbális reflexív központjára, alhasi vérbõséget okoz, javítja a 
genitáliák (nemi szervek) vérellátását, ezáltal erõsíti mindkét nemben a szexuális aktivitást.

2. TUDNIVALÓK A CEFAGIL TABLETTA SZEDÉSE ELÕTT
Ne szedje a Cefagil tablettát
- ha allergiás (túlérzékeny) a hatóanyagra vagy a Cefagil tabletta egyéb összetevõjére.

A Cefagil tabletta fokozott elõvigyázatosággal alkalmazható
A Cefagil tablettát csak orvosi kivizsgálás után kezdje el szedni. 
A Cefagil tabletta szedése elõtt emésztõszervi, ill. idegrendszeri megbetegedésekrõl, terhességrõl vagy a gyermekvállalás tervezésérõl, szoptatásról; más 
gyógyszer egyidejû szedésérõl tájékoztassa kezelõorvosát. 
A homeopátiás gyógyszerek alkalmazásának kezdetén a meglévõ panaszok átmenetileg erõsödhetnek. Ha ilyen elõfordulna az Ön esetében, a gyógyszer 
szedését idõlegesen hagyja abba és forduljon orvosához. 
Hosszabb ideig tartó indokolatlan szedése esetén nemkívánt hatások (ún.gyógyszervizsgálati tünetek) léphetnek fel. Ezekrõl a panaszokról, ill. bármilyen 
nem várt tünet fellépésérõl, azonnal tájékoztassa orvosát, gyógyszerészét!
Ha Ön tejcukorra érzékeny vegye figyelembe, hogy 1 tabletta. 0,259 g laktóz-monohidrátot
(tejcukrot) tartalmaz.

A kezelés ideje alatt szedett egyéb gyógyszerek
Feltétlenül tájékoztassa kezelõorvosát vagy gyógyszerészét a jelenleg vagy nemrégiben szedett egyéb gyógyszereirõl, beleértve a vény nélkül kapható 
készítményeket is.
Más gyógyszerekkel való kölcsönhatást, összeférhetetlenséget és gyógyszerhozzászokást nem jelentettek.

A Cefagil tabletta egyidejû alkalmazása bizonyos ételekkel vagy italokkal
A tablettát célszerû étkezések elõtt ½ órával bevenni és a szájban tartva lassan elszopogatni. A homeopátiás gyógyszer alkalmazásának idõtartama alatt nem 
szabad illóolajat is tartalmazó (mentolos, eukaliptuszos) cukorkát szopogatni és intenzív illatú fogkrémet használni. A kezelés ideje alatt aromás anyagokat 
tartalmazó kenõcsöt (pl. kámforos) sem szabad alkalmazni, mivel ezek jelentõs mértékben képesek befolyásolni a homeopátiás gyógyszer hatását.

Terhesség és szoptatás
Mielõtt bármilyen gyógyszert elkezdene szedni, beszélje meg kezelõorvosával vagy gyógyszerészével.
Gyógyszerbiztonsági okok miatt a terhesség és szoptatás idõszakában a Cefagil tabletta csak kezelõorvosa tudtával és beleegyezésével szedhetõ.

A készítmény hatásai a gépjármûvezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességekre
A Cefagil tabletta szedése nem befolyásolja a gépjármûvezetõi és gépkezelési képességeket.

3. HOGYAN KELL SZEDNI A CEFAGIL TABLETTÁT?
A Cefagil tablettát mindig az orvos által elmondottaknak megfelelõen szedje.
Amennyiben nem biztos az adagolást illetõen, kérdezze meg orvosát vagy gyógyszerészét.

10

Betegtájékoztató



Szokásos adagja (amennyiben az orvos másképpen nem rendeli):
Akut esetben: félóránként vagy óránként 1-1 tablettát bevenni. 
Naponta maximum 12 tabletta alkalmazható.
Krónikus esetben: naponta 1-3 alkalommal 1 tabletta.
A tablettát étkezés elõtt ½ órával célszerû bevenni és a szájban tartva lassan elszopogatni.
A készítmény alkalmazása hosszabb idõn át orvosi ellenõrzés nélkül nem ajánlott!

Ha az elõírtnál több Cefagil tablettát vett be

Nagyobb mennyiségû gyógyszer bevétele gyomor-/bélrendszeri panaszokat okozhat.

Tejcukorzérzékeny betegekben pedig hasmenés fordulhat elõ.

Ha elfelejtette bevenni a Cefagil tablettát
Ne vegyen be kétszeres adagot a kihagyott tabletta pótlására, henem folytassa az adagolást szokott módon.

Ha bármilyen további kérdése van a készítmény alkalmazásával kapcsolatban, kérdezze meg orvosát vagy gyógyszerészét.

4. LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK
Ez ideig mellékhatásokat a Cefagil tabletta alkalmazásával kapcsolatosan nem jelentettek.
Mint minden gyógyszer, így a Cefagil tabletta is okozhat mellékhatásokat, amelyek azonban nem mindenkinél jelentkeznek.
Ha bármely mellékhatás súlyossá válik, vagy ha a betegtájékoztatóban felsorolt mellékhatásokon kívül egyéb tünetet észlel, kérjük, értesítse orvosát vagy 
gyógyszerészét.

5. HOGYAN KELL A CEFAGIL TABLETTÁT TÁROLNI?
A gyógyszer gyermekektõl elzárva tartandó!

A gyógyszerkészítmény különleges tárolást nem igényel.

A csomagoláson feltüntetett lejárati idõ után ne szedje a Cefagil tablettát. A lejárati idõ a megadott hónap utolsó napjára vonatkozik.

A gyógyszereket nem szabad a szennyvízzel vagy a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Kérdezze meg gyógyszerészét, hogy szükségtelenné vált 
gyógyszereit miként semmisítse meg. Ezek az intézkedések elõsegítik a környezet védelmét.

6. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Mit tartalmaz a Cefagil tabletta?
1 tabletta tartalmaz:
- A készítmény hatóanyaga: Turnera diffusa      25,0 mg-jából nyert száraz anyag.

- Egyéb összetevõk: laktóz-monohidrát (0,259 g / tabletta), magnézium sztearát.

Milyen a készítmény külleme és mit tartalmaz a csomagolás
Enyhén barnásan pettyezett, fehér, kerek, bikonvex, aromás keserû ízû tabletták.
100 db, ill. 200 db tabletta fehér, átlátszatlan PVC/PVDC/AL buborékfóliában és dobozban. 
Nem feltétlenül mindegyik kiszerelés kerül kereskedelmi forgalomba.

A forgalomba hozatali engedély jogosultja és a gyártó
Cefak KG 
Ostbahnhofstraße 15. 
D-87437 Kempten, Németország

A készítményhez kapcsolódó további kérdéseivel forduljon a Cefagil tabletta hazai forgalmazójához:
CrossConnect Kft.
1165 Budapest, Perjés u. 5.
info@crossconnect.hu
OGYI-HG-140/01-02
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Monográfia
Turnera diffusa (Damiana)

German Federal Institute for Drugs and Medical Devices (BfArM) (független német szövetségi 
hatóság) Commission D (homeopátia) monográfiája, Németország, BAnz. no. 217a 1985. 
november 22.

A homeopátiás szer összetevõi: 
Turnera diffusa növény felhasználásával készült homeopátiás készítmény

Javallatok
A kezelés homeopátiás elvei szerint: szexuális gyengeség kezelésére

Ellenjavallatok:
Nem ismeretesek.

Mellékhatások:
Nem ismeretesek. 
Megjegyzés: Átmeneti súlyosbodás kezdetben elõfordulhat, ez azonban ártalmatlan.

Kölcsönhatás más szerekkel:
Nem ismert.

Adagolás és az alkalmazás típusai: 
Ha az orvos másképpen nem rendeli:
Akut esetben: félóránként vagy óránként 1-1 tablettát bevenni. 
Naponta maximum 12 tabletta alkalmazható.
Krónikus esetben: naponta 1-3 alkalommal 1 tabletta.

A kiindulási anyag:
Turnera diffusa a német Homeopathic Pharmacopoeia szerint. *)

Gyártási információ:
A német Homeopathic Pharmacopoeia szerint.

Alkalmazási formák:
Anyatinktúra, hígított folyadék, golyócskák, por, tabletták, hígított folyadék injekciós célra.

*) a száraz levelét használják, melyet a virágzási periódusban szednek a Turnera diffusa WILLD fajtáról és 
különbözõ fajtáiról.
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Törzskönyvi tulajdonos: Cefak KG.

Magyarországi Forgalmazó: CrossConnect Kft.

  

o Telefon +49 (0) 8 31/5 74 01  0
o Fax +49 (0) 8 31/5 74 01  50
o Postacím Cefak KG . 

P.O. Box 1360 . D-87403 Kempten/Németország
Cefak KG . Ostbahnhofstr. 15 . D-87437 Kempten/Németország

o e-mail: cefak@cefak.com
o Internet www.cefak.com 

o Telefon (1) 407-0311
o Fax: (1) 407-0311
o Postacím: CrossConnect Kft. 1165 Budapest, Perjés u. 5.
o e-mail: info@crossconnect.hu
o Internet www.crossconnect.hu
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