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Maxon Active 25mg, 4 tabletki
 

Cena: 26,37 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,025 g

Producent ADAMED SP.Z O.O.

Opis produktu
 

 

Wskazania: produkt leczniczy do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania
erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego.

Działanie: podnosi sprawność seksualną mężczyzny.

Skład: 1 tabletka powlekana zawiera 25mg syldenafilu w postaci syldenafilu cytrynianu. Pozostałe składniki leku to: substancje
pomocnize: celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, hydroksypropyloceluloza, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu
stearynian. Skład otoczki: Opadry II 31F58914 white: hypromeloza 15CP, laktoza jednowodna, tytanu duwtlenek #℣佐⌡⌀䔀㜀⌡⍃倣℣, makrogol 4000,
sodu cytrynian dwuwodny.

Dawkowanie: zalecaną dawką jest 25mg syldenafilu przyjmowane w zależności od potrzeb około godzinę przed planowaną aktywnością
seksualną. Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego częściej niż raz na dobę. Jeżeli produkt leczniczy Maxon Active jest
przyjmowany podczas posiłku, początek działania produktu leczniczego może być opóźniony w porównaniu do przyjęcia produktu
leczniczego na czczo.W przypadku, gdy o zastosowaniu leczenia farmakologicznego decyduje lekarz, może on zalecić dawkę 50mg
syldenafilu, przyjmowaną w zależności od potrzeb około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną. W zależności od
skuteczności i tolerancji produktu leczniczego, lekarz może dawkę zwiększyć do 100mg lub zmniejszyć do 25mg.

Przeciwwskazania: jeśli pacjent ma uczulenie na syldenafil lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Jeśli pacjent przyjmuje
azotany, ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego. Należy
poinformować lekarza jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek leki z tej grupy - leki te są często stosowane w celu łagodzenia objawów
dławicy piersiowej #℣佐⌡⌠Ḁ戀氀 眀 欀氀愀琀挀攀 瀀椀攀爀猀椀漀眀攀樠ᴀ⌡⍃倣℣. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Jeśli pacjent przyjmuje
leki uwalniające tlenek azotu #℣佐⌡⌀琀愀欀椀攀 樀愀欀 愀稀漀琀礀渀 愀洀礀氀甀Ⰰ 琀稀眀⸀ 瀀漀瀀瀀攀爀猀⌡⍃倣℣, ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może również
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prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego. Jeśli pacjent przyjmuje riocyguat. Jest to lek stosowany w leczeniu
nadciśnienia płucnego #℣佐⌡⌀琀樀⸀ 眀礀猀漀欀椀攀最漀 挀椁嬀渀椀攀渀椀愀 欀爀眀椀 眀 瀁䈀甀挀愀挀栀⌡⍃倣℣ i przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego #℣佐⌡⌀琀樀⸀
wysokiego ciśnienia w płucach spowodowanego przez zakrzepy krwi#℣䍐⌡⌀⸀ 圀礀欀愀稀愀渀漀Ⰰ 簀攀 椀渀栀椀戀椀琀漀爀礀 倀䐀䔀㔀Ⰰ 琀愀欀椀攀 樀愀欀 䴀愀砀漀渀 䄀挀琀椀瘀攀Ⰰ 渀愀猀椀氀愀樁Ԁ
działanie obniżające ciśnienie krwi przez ten lek. Jeśli pacjent przyjmuje riocyguat lub nie jest pewien, należy poinformować o tym
lekarza. Jeśli u pacjenta stwierdzono ciężkie choroby serca lub wątroby. Jeśli u pacjenta niedawno wystąpił udar lub zawał serca oraz w
przypadkach niskiego ciśnienia tętniczego krwi. Jeśli u pacjenta występują dziedziczne zmiany degeneracyjne siatkówki, takie jak
zwyrodnienie barwnikowe siatkówki #℣佐⌡⌀爀攀琀椀渀椀琀椀猀 瀀椀最洀攀渀琀漀猀愀⌡⍃倣℣. Jeśli u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek utratę wzroku w wyniku
niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego
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