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DOPPELSIL MAX 50 mg 4 tabletki do rozgryzania i żucia
 

Cena: 19,95 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,05 g

Opakowanie 4 tabl.

Postać tabl.do rozgryz.i żucia

Producent DOPPELHERZ PHARMA GMBH

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Sildenafilum

Opis produktu
 

Opis

   

 

2xwiększa dawkasyldenafilu*

U 74% pacjentów stosujących dawkę 50 mgstwierdzono poprawę erekcji!1
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Dla kogo jest DoppelSil MAX?

Dla dorosłych mężczyzn powyżej 18 roku życiaz zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnościąuzyskania lub utrzymania erekcji
prąciawystarczającej do odbycia stosunku płciowego.

 

Dlaczego DoppelSil MAX?

 

Od znaneji zaufanej markiDoppelherz

Działa nawet po 12 minutach2po wcześniejszej (wymaganej)stymulacji seksualnej

Działado 5 godzin2od zażycia tabletki

50 mg - maksymalna**dawka syldenafilu
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Dostępnybez recepty

Dyskretna forma tabletkido rozgryzania i żucia

 

Jak działa DoppelSil MAX?

 

Tabletki DoppelSil MAX zawierają syldenafil, któryw odpowiedzi na pobudzenie seksualne, przywraca zaburzony mechanizm erekcji
poprzez zwiększenie dopływu krwi do prącia2.Wówczas możliwe jest odbycie satysfakcjonującego stosunku płciowego.W celu
skutecznego działania leku DoppelSil MAX niezbędna jest stymulacja seksualna.

 

Czy możesz stosować DoppelSil MAX?

 

Skorzystaj z narzędzia diagnostycznego
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Dowiedz się więcej na www.doppelsilmax.pl

 

* W porównaniu do produktu leczniczego DoppelSil 25 mg. ** Wśród produktów leczniczych dostępnych bez recepty. 1. Charakterystyka
Produktu Leczniczego DoppelSil MAX 50 mg. W badaniach, w których zastosowano stałą dawkę syldenafilu, poprawę erekcji
stwierdzono u 74% pacjentów (dla dawki 50mg) w porównaniu do 25% pacjentów, u których zastosowano placebo. 2. Charakterystyka
Produktu Leczniczego DoppelSil MAX 50 mg. DoppelSil MAX (Sildenafilum), 50 mg, tabletki do rozgryzania i żucia. Skład i postać: Każda
tabletka do rozgryzania i żucia zawiera 50 mg syldenafilu tworzącego się in situ z 70,24 mg syldenafilu cytrynianu. Substancje
pomocnicze o znanym działaniu: 4,3 mg aspartamu (E 951), 140,915 mg laktozy jednowodnej. Wskazania do stosowania: Produkt
leczniczy DoppelSil MAX jest wskazany do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub
utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. W celu skutecznego działania produktu leczniczego DoppelSil
MAX niezbędna jest stymulacja seksualna. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję
pomocniczą. Ze względu na wpływ syldenafilu na przemiany metaboliczne, w których biorą udział tlenek azotu i cykliczny
guanozynomonofosforan (cGMP) nasila on hipotensyjne działanie azotanów. Przeciwwskazane jest zatem równoczesne stosowanie
syldenafilu z lekami uwalniającymi tlenek azotu (takimi jak azotyn amylu) lub azotanami w jakiejkolwiek postaci. Jednoczesne
stosowanie inhibitorów PDE5, w tym syldenafilu, i leków pobudzających cyklazę guanylową, takich jak riocyguat, jest przeciwwskazane,
ponieważ może prowadzić do objawowego niedociśnienia tętniczego. Produktów leczniczych przeznaczonych do leczenia zaburzeń
erekcji, w tym syldenafilu nie należy stosować u mężczyzn, u których aktywność seksualna nie jest wskazana (np. pacjenci z ciężkimi
schorzeniami układu sercowo-naczyniowego, takimi jak niestabilna dławica piersiowa lub ciężka niewydolność serca). Produkt leczniczy
DoppelSil MAX jest przeciwwskazany u pacjentów, którzy utracili wzrok w jednym oku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic
przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (ang. Non-arteritic anterior ischaemic optic neuropathy, NAION) niezależnie od
tego, czy miało to związek, czy nie miało związku z wcześniejszą ekspozycją na inhibitor PDE5. Nie badano bezpieczeństwa stosowania
syldenafilu w następujących grupach pacjentów: pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, hipotonią (ciśnienie krwi < 90/50 mm Hg),
po niedawno przebytym udarze lub zawale serca oraz ze stwierdzonymi dziedzicznymi zmianami degeneracyjnymi siatkówki, takimi jak
retinitis pigmentosa (niewielka część tych pacjentów ma genetycznie uwarunkowane nieprawidłowości fosfodiesterazy siatkówki).
Stosowanie syldenafilu u tych pacjentów jest przeciwwskazane. Podmiot odpowiedzialny: Doppelherz Pharma GmbH, Schleswiger
Strasse 74, 24941 Flensburg, Niemcy.

 

 

WskazaniaDOPPELSIL MAX 50 mg 4 tabletki do rozgryzania i żuciaLek DoppelSil MAX jest stosowany u dorosłych mężczyzn (w wieku
powyżej 18 lat) w leczeniu zaburzeń wzwodu, czyli impotencji definiowanej jako niemożność uzyskania lub utrzymania erekcji prącia
wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Leku nie należy przyjmować, jeśli nie występują zaburzenia erekcji.DziałanieDoppelSil
MAX zawiera substancję czynną - syldenafil, który należy do grupy leków hamujących enzym fosfodiesterazę typu 5 (tzw. inhibitory
PDE5). Lek działa poprzez wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu, zwiększając napływ krwi do prącia podczas
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podniecenia seksualnego. DoppelSil MAX pomaga osiągnąć wzwód jedynie pod warunkiem uprzedniego pobudzenia
seksualnego.Sposób użyciaLek DoppelSil MAX należy przyjmować na około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną. Tabletkę
należy żuć w całości a następnie połknąć. W przypadku wrażenia, że działanie leku DoppelSil MAX jest za mocne lub za słabe, należy
zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lek DoppelSil MAX umożliwia osiągnięcie erekcji jedynie pod warunkiem pobudzenia
seksualnego. Czas, po którym występuje działanie leku DoppelSil MAX jest różny u różnych pacjentów, zwykle wynosi od pół godziny do
jednej godziny. Działanie może nastąpić później, jeśli lek zostanie przyjęty po obfitym posiłku.WażneNależy skontaktować się z
lekarzem, gdy po zażyciu leku DoppelSil MAX nie dochodzi do erekcji lub, gdy czas trwania wzwodu nie jest wystarczający do odbycia
stosunku płciowego.SkładSubstancją czynną leku jest syldenafil. Każda tabletka zawiera 50 mg syldenafilu (w postaci syldenafilu
cytrynianu).Pozostałe składniki to: polakrylina potasowa, krzemionka koloidalna bezwodna, laktoza jednowodna, powidon K-30,
aspartam (E 951), kroskarmeloza sodowa, aromat miętowy, magnezu stearynian, potasu wodorotlenek (do ustalenia pH) lub kwas solny,
stężony (do ustalenia pH)
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