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MENSIL 25 mg 2 tabletki do żucia
 

Cena: 12,45 PLN

Opis słownikowy

Producent HASCO-LEK

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

WskazaniaMENSIL 25 mg 2 tabletki do żuciaLek na zaburzenia erekcji Mensil przeznaczony jest do stosowania u mężczyzn powyżej
18. roku życia, zmagających się z zaburzeniami erekcji – niezdolnością do uzyskania lub utrzymania erekcji prącia, wystarczającej do
odbycia stosunku seksualnego. Mensil pomaga osiągnąć erekcję jedynie pod warunkiem wcześniejszego pobudzenia seksualnego.Lek z
syldenafilem na zaburzenia erekcji, dostępny bez recepty.Działa nawet po 12 minutach od zażycia i ułatwia osiągnięcie erekcji do 5
godzin po zażyciu tabletkiDyskretne tabletki do rozgryzania i żucia, które po przegryzieniu rozpuszczają się w ustach i nie wymagają
popijania.DziałanieMensil to tabletki na erekcję, które zawierają skuteczną i najbardziej znaną substancję syldenafil w dawce 25 mg,
która wspomaga uzyskanie i utrzymanie erekcji. Mensil poprawia erekcję. Pod wpływem pobudzenia seksualnego, syldenafil ułatwia
napływ krwi do prącia. Pomaga dzięki temu uzyskać i utrzymać erekcję.Sposób użyciaTen lek należy zawsze stosować dokładnie tak,
jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do
lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.Lek na zaburzenia erekcji Mensil należy stosować w dawce 25 mg, nie częściej niż raz na dobę.
Lekarz po konsultacji może zalecić inny sposób dawkowania.Nie należy przyjmować leku Mensil z innymi preparatami zawierającymi
syldenafil.Mensil należy przyjmować na około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną. Tabletkę należy rozgryźć i żuć. Tabletki
nie wymagają popijania.W przypadku wrażenia, że działanie leku Mensil jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty.Tabletki na erekcję Mensil ułatwiają osiągnięcie erekcji pod warunkiem uprzedniego pobudzenia seksualnego. Czas, po
którym występuje działanie leku Mensil jest różny u różnych pacjentów, zwykle wynosi od pół godziny do jednej godziny. Działanie leku
Mensil może nastąpić później,, jeśli lek zażyto po obfitym posiłku.Należy skontaktować się z lekarzem, gdy po zastosowaniu leku Mensil
nie dochodzi do erekcji lub gdy czas trwania wzwodu nie jest wystarczający do odbycia stosunku płciowego..WażneMensil – tabletki na
erekcję są przeciwwskazane:jeśli pacjent ma uczulenie na którykolwiek składnik leku;jeśli pacjent przyjmuje azotany (leki te są często
stosowane w celu łagodzenia objawów dławicy piersiowej („bólu w klatce piersiowej”)) lub leki uwalniające tlenek azotu (takie jak azotyn
amylu, tzw. poppers) – ich jednoczesne stosowanie może prowadzić do niebezpiecznego spadku ciśnienia tętniczego krwi;jeśli pacjent
przyjmuje riocyguat, 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 lek Mensil, nasilają działanie obniżające ciśnienie krwi przez ten lek;w przypadku ciężkich chorób wątroby lub serca;po
niedawno przebytym udarze lub zawale serca, a także w przypadku niskiego ciśnienia tętniczego krwi;jeśli u pacjenta występują
dziedziczne zmiany degeneracyjne siatkówki, takie jak zwyrodnienie barwnikowe siatkówki;jeśli u pacjenta kiedykolwiek stwierdzono
utratę wzroku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowegoSkładSubstancją
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czynną leku na zaburzenia erekcji Mensil jest syldenafil. 1 tabletka do rozgryzania i żucia zawiera 25 mg syldenafilu w postaci
cytrynianu. Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) 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) i kwas solny (do ustalenia pH).Postać farmaceutyczna: Tabletki do rozgryzania i żucia. Białe, trójkątne, dwuwypukłe
tabletki oznakowane jednostronnie liczbą „25”.
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