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MAXIGRA MAX 50 mg 2 tabletki
 

Cena: 13,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,05 g

Opakowanie 2 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Sildenafilum

Opis produktu
 

WskazaniaMAXIGRA MAX 50 mg 2 tabletkiLek Maxigra Max jest stosowany w leczeniu zaburzeń wzwodu u dorosłych mężczyzn, czyli
impotencji. Jest to niemożność uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego.Lek Maxigra Max
nie powinien być stosowany przez pacjentów, u których nie występują zaburzenia erekcji.DziałanieMaxigra Max zawiera substancję
czynną - syldenafil, który należy do leków z grupy inhibitorów fosfodiesterazy typu 5 (PDE5). Lek działa poprzez wspomaganie rozkurczu
naczyń krwionośnych w prąciu, zwiększając napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego. W celu skutecznego działania
produktu leczniczego Maxigra Max niezbędna jest stymulacja seksualna.Sposób użyciaLeku Maxigra Max nie należy stosować częściej
niż raz na dobę.Nie należy przyjmować leku Maxigra Max jednocześnie z innymi lekami zawierającymi syldenafil (np. Maxigra Go,
Sildenafil Medana, Viagra).Lek Maxigra Max należy przyjąć na około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną. Tabletkę należy
połknąć w całości, popijając szklanką wody.Maxigra Max umożliwia osiągnięcie erekcji jedynie pod warunkiem pobudzenia seksualnego.
Czas, po którym występuje działanie leku Maxigra 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.Należy skontaktować się z lekarzem, gdy po zażyciu leku
Maxigra Max nie dochodzi do erekcji lub, gdy czas trwania wzwodu nie jest wystarczający do odbycia stosunku płciowego.Jeśli pacjent
stosował wcześniej leki zawierające syldenafil w dawce 50 mg lub większej, zalecana dawka leku to 50 mg. W przeciwnym razie lek
Maxigra Max w dawce 50 mg należy stosować tylko w przypadku, jeśli pacjent po zastosowaniu syldenafilu w dawce 25 mg nie odczuł
zadowalającego efektu (czyli nie uzyskał wzwodu wystarczającego do odbycia stosunku). Warunkiem jest uzyskanie wyniku „Mogę
zastosować lek Maxigra Max zawierający syldenafil 50 mg” z dołączonego do opakowania leku kwestionariusza.Są pacjenci, dla których
dawka 25 mg wystarcza do osiągnięcia zadowalającego efektu terapeutycznego. Ci pacjenci powinni pozostać przy dawce 25 mg,
przyjmowanej w zależności od potrzeb około godziny przed planowaną aktywnością seksualną.Lekarz po konsultacji może zalecić inny
sposób dawkowania.Maxigra Max z jedzeniem, piciem i alkoholem:Lek Maxigra Max może być przyjmowany jednocześnie z posiłkiem
lub niezależnie od niego. Jednakże, przyjmowanie leku Maxigra Max w czasie spożywania obfitych posiłków może wydłużyć czas
niezbędny do rozpoczęcia działania leku.Zdolność do uzyskania erekcji może być czasowo zaburzona po spożyciu alkoholu. Aby w
sposób maksymalny wykorzystać możliwości lecznicze leku Maxigra Max, nie należy spożywać znacznych ilości alkoholu przed
zażyciem leku.WażneKiedy nie stosować leku Maxigra MaxJeśli pacjent ma uczulenie na syldenafil lub którykolwiek z pozostałych
składników leku.Jeśli pacjent przyjmuje leki zawierające azotany, ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może prowadzić do
niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego. Należy poinformować lekarza jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek leki z tej grupy. Do
grupy azotanów należą następujące leki:nitrogliceryna (Glyceroli trinitras) – np. Nitrocard, Nitromint, Sustonit, Nitroderm,
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Minitranmonoazotan izosorbidu (Isosorbidi mononitras) – np. Effox, Isosorbide mononitrate Vitabalans, Isosorbidi mononitras Accord,
Mono Mack, Mononit, Monosan, Olicard retarddiazotan izosorbidu (Isosorbidi dinitras) – np. Sorbonittetraazotan pentaerytrolu
(Pentaerythrityli tetranitras) – np. Galpent, Pentaerythritol compositum. Leki te są często stosowane w celu łagodzenia objawów dławicy
piersiowej („ból w klatce piersiowej”).Jeśli pacjent przyjmuje leki lub inne środki uwalniające tlenek azotu (takie jak azotyn amylu, tzw.
„poppers”), ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może również powodować niebezpieczne zmniejszenie ciśnienia tętniczego.Jeśli
pacjent przyjmuje riocyguat (np. Adempas). 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).Jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką chorobę serca lub wątroby.Jeśli u pacjenta w ciągu ostatnich miesięcy wystąpił udar
lub zawał serca oraz w przypadkach niskiego ciśnienia tętniczego.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.SkładSubstancją czynną leku jest
syldenafil. Każda tabletka zawiera 50 mg syldenafilu (w postaci cytrynianu).Pozostałe składniki leku to:Rdzeń tabletki: mannitol (E421),
krospowidon (typ A), powidon (K30), krzemionka koloidalna bezwodna, skrobia kukurydziana, magnezu stearynian, sodu
laurylosiarczan.Otoczka: hypromeloza, makrogol 6000, tytanu dwutlenek, talk, lak indygotyny (E132).
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