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ACTIGRA FORTE 50 mg 4 tabletki
 

Cena: 22,95 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,05 g

Opakowanie 4 tabl. (1 blist. po 4 tabl.)

Postać tabl.powl.

Producent BIOFARM SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Sildenafilum

Opis produktu
 

WskazaniaActigra Forte zawierają substancję czynną syldenafil, który należy do leków z grupy inhibitorów fosfodiesterazy typu 5
(PDE5). Leki działają poprzez wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu, zwiększając napływ krwi do prącia podczas
podniecenia seksualnego. Actigra Forte pomagają osiągnąć wzwód jedynie pod warunkiem uprzedniego pobudzenia
seksualnego.DziałanieLeki Actigra Forte są stosowane w leczeniu zaburzeń wzwodu u dorosłych mężczyzn, czyli impotencji. Jest to
niemożność uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego.Sposób użyciaTen lek należy
zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.Zalecana dawka to 25 mg syldenafilu – lek Actigra.Jeśli pacjent stosował
wcześniej leki zawierające syldenafil w dawce 50 mg lub większej, zalecana dawka to 50 mg – lek Actigra Forte. W przeciwnym razie lek
Actigra Forte w dawce 50 mg należy stosować tylko w przypadku, jeśli pacjent po zastosowaniu syldenafilu w dawce 25 mg nie odczuł
pożądanego efektu (czyli nie uzyskał wzwodu wystarczającego do odbycia stosunku).Jeśli zastosowanie leku zawierającego syldenafil
w niższej dawce (25 mg) pozwoliło na uzyskanie erekcji umożliwiającej odbycie stosunku seksualnego nie należy stosować dawki 50
mg.WażneKiedy nie stosować leków Actigra oraz Actigra Forte:Jeśli pacjent ma uczulenie na syldenafil lub którykolwiek z pozostałych
składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).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 („ból w klatce piersiowej”). W razie wątpliwości
należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.Jeśli pacjent przyjmuje leki uwalniające tlenek azotu (takie jak azotyn amylu, tzw. poppers),
ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może również prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego.Jeśli pacjent
przyjmuje riocyguat. Jest to lek stosowany w leczeniu nadciśnienia płucnego (tj. wysokiego ciśnienia krwi w płucach) i przewlekłego
zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego (tj. wysokiego ciśnienia w płucach spowodowanego przez zakrzepy krwi). Wykazano, że
inhibitory PDE5, takie jak Actigra oraz Actigra Forte, nasilają 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 (retinitis pigmentosa).Jeśli u pacjenta
stwierdzono kiedykolwiek utratę wzroku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu
wzrokowego (tzw. NAION).SkładSubstancją czynną leku jest syldenafil.Każda tabletka powlekana zawiera 50 mg syldenafilu (w postaci
syldenafilu cytrynianu).Pozostałe składniki to:Rdzeń tabletki: Wapnia wodorofosforan dwuwodny, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
https://aptekazawiszy.pl/actigra-forte-50-mg-4-tabletki.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 

stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna, kroskarmeloza sodowaOtoczka: Hypromeloza 6 mPa·s, tytanu dwutlenek (E171), makrogol
6000, talk, indygotyna (E132), lak
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