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MENSIL 25 mg 4 tabletki do żucia na potencję
 

Cena: 14,75 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,025 g

Opakowanie 4 tabl.

Postać tabl.do rozgr.i żucia

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Sildenafilum

Opis produktu
 

WskazaniaMENSIL 25 mg 4 tabletki do żuciaLeczenie zaburzeń wzwodu u dorosłych mężczyzn.DziałanieMensil to lek w postaci
tabletek, który stosuje się w leczeniu zaburzeń wzwodu u dorosłych mężczyzn, czyli impotencji definiowanej jako niemożność uzyskania
lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Działanie leku Mensil polega na zwiększaniu napływu krwi
do prącia podczas podniecenia seksualnego.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.Dorośli: zalecana dawka leku to 25 mg. Lekarz po konsultacji może zalecić inny sposób dawkowania.Nie stosować częściej
niż raz na dobę.Przyjmować na około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną.Tabletkę należy rozgryźć i żuć, nie wymaga
popijania.Lek umożliwia osiągnięcie erekcji jedynie pod warunkiem pobudzenia seksualnego. Czas, po którym występuje działanie leku
jest różny u różnych pacjentów, zwykle wynosi od pół godziny do jednej godziny. Działanie leku może nastąpić później, jeśli lek zostanie
przyjęty po obfitym posiłku. Należy skontaktować się z lekarzem, gdy po zastosowaniu leku nie dochodzi do erekcji lub gdy czas trwania
wzwodu nie jest wystarczający do odbycia stosunku płciowego.WażnePrzeciwwskazaniaUczulenie na syldenafil lub którykolwiek z
pozostałych składników tego leku.Jeśli pacjent przyjmuje azotany, leki uwalniające tlenek azotu (takie jak azotyn amylu, tzw. poppers)
oraz riocyguat.Ciężkie choroby serca i wątroby.Niedawno przebyty udar lub zawał serca oraz niskie ciśnienie tętnicze krwi.Dziedziczne
zmiany degeneracyjne siatkówki, takie jak zwyrodnienie barwnikowe siatkówki (tzw. retinitis pigmentosa).Stwierdzona kiedykolwiek
utrata wzroku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (tzw. NAION).Skład1
tabletka zawiera:substancję czynną: syldenafil (w postaci cytrynianu) 25 mg,substancje pomocnicze: polakrylina potasowa, krzemionka
koloidalna bezwodna, laktoza jednowodna, powidon K-30, aspartam (E 951), kroskarmeloza sodowa, aromat miętowy, magnezu
stearynian, potasu wodorotlenek (do ustalenia pH), kwas solny (do ustalenia pH).
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