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2 x PRINCEX 25 mg 4 tabletki na zaburzenia erekcji,na
potencję
 

Cena: 11,80 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,025 g

Opakowanie 4 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Sildenafilum

Opis produktu
 

WskazaniaPRINCEX 25 mg 4 tabletkiPrinceX to produkt leczniczy stosowany w zdiagnozowanych przypadkach zaburzeń erekcji u
mężczyzn, czyli w przypadkach impotencji rozumianej jako niemożność uzyskania i/lub utrzymania wzwodu wystarczającego do
odbycia satysfakcjonującego stosunku płciowego.DziałanieLek Princex wspomaga rozkurcz naczyń krwionośnych w prąciu, co
zwiększa napływ krwi w sytuacjach podniecenia seksualnego. Lek pomaga osiągnąć erekcję wyłącznie po uprzednim pobudzeniu
seksualnym.Sposób użyciaTen lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub wg zaleceń lekarza
lub farmaceuty.Zalecana dawka leku Maxigra Go to 25 mg. Lekarz po konsultacji może zalecić inny sposób dawkowania.Lek Princex
należy przyjąć na około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną. Tabletkę należy połknąć w całości, popijając szklanką
wody.WażnePRZECIWWSKAZANIAKiedy nie przyjmować leku:jeśli pacjent ma uczulenie na syldenafil lub którykolwiek z pozostałych
składników tego leku.jeśli pacjent przyjmuje azotany, ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może powodować niebezpieczne
obniżenie 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 („poppers”), ponieważ ich jednoczesne
przyjmowanie może również powodować niebezpieczne obniżenie 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
Princex, nasilają działanie obniżające ciśnienie krwi przez ten lek. Jeśli pacjent przyjmuje riocyguat lub nie jest pewien, należy
poinformować o tym lekarza.jeśli pacjent choruje na ciężkie choroby serca lub wątroby,jeśli pacjent niedawno przebył udar lub zawał
serca oraz w przypadkach niskiego ciśnienia tętniczego krwi,jeśli pacjent choruje na niektóre rzadkie dziedziczne choroby oczu, 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.SkładSubstancja czynna syldenafil.Każda
tabletka zawiera 25 mg syldenafilu (w postaci syldenafilu cytrynianu).Pozostałe składniki: Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna,
wodorofosforan wapnia (bezwodny), kroskarmeloza sodowa, hypromeloza 2910 (5cp), magnezu stearynian. Otoczka: hypromeloza 2910
(15 cp), tytanu dwutlenek (E 171), laktoza jednowodna, triacetyna, indygotyna, lak (E 132).
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