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 Phụ nữ trẻ cũng có thể bị suy yếu sinh lý, nghĩa là có vấn đề liên quan đến lưu lượng máu đi
đến cơ quan sinh dục, tương tự như bệnh liệt dương ở nam giới. Khi đó họ có thể bị giảm bài tiết
chất nhờn và phải mất nhiều thời gian mới có cảm giác hưng phấn, cảm xúc tình dục và khoái
cực cũng giảm đi. Đặc biệt những phụ nữ đã mãn kinh có tiền sử hút thuốc lá, mắc bệnh đái
tháo đường và cholesterol cao có thể cũng gặp những rối loạn chức năng tình dục như nam giới
có bệnh liên quan đến tuần hoàn...      Người ta nhận thấy lưu lượng máu đi tới âm vật và âm
đạo giảm đi ở những phụ nữ yếu sinh lý - điều đó chứng tỏ nguyên nhân giảm chức năng tình
dục ở phụ nữ. Tới nay phương pháp tăng sự tưới máu cho khu vực cơ quan sinh dục nữ vẫn là
dùng viagra, những nghiên cứu bước đầu ở châu Âu đã cho thấy kết quả tốt. Vậy có thể dùng
viagra cho nữ không? Viagra làm tăng tính thư giãn của cơ âm vật và âm đạo để dòng máu đến
vùng cơ quan sinh dục nhiều hơn. Viagra tỏ ra có tác dụng khi dùng đơn độc hay phối hợp với
các chất gây co mạch khác để điều trị rối loạn về hưng phấn ở phụ nữ. Hiện nay đang có
những nghiên cứu về lâm sàng để đánh giá tác dụng của thuốc với trạng thái rối loạn hưng phấn
tình dục. Cũng đã có những công bố  về hiệu quả của thuốc trong điều trị các biến đổi chức
năng tình dục ở phụ nữ nói chung và phụ nữ mãn kinh nói riêng. Viagra ngày càng được sử
dụng nhiều ở các cặp vợ chồng có tuổi. Tuy nhiên, phụ nữ tiền mãn kinh lại cần thận trọng đôi
khi vạ lây vì viagra. Một số phụ nữ tuổi mãn kinh đã bị một trạng thái bệnh lý lẽ ra chỉ gặp ở
phụ nữ trẻ tuổi, đó là bệnh viêm bàng quang “tuần trăng mật” hay nhiễm khuẩn đường tiết niệu.
Tóm lại, không phải ai cũng có thể và dùng được viagra .Vì vậy tốt nhất bạn hãy đến bác sĩ tư
vấn trước khi dùng.  
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