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MAXON FORTE tabl.powl. 50mg x 4tabl.
 

Cena: 31,52 zł

Opis słownikowy

OPAKOWANIE 4 tabl.

POSTAĆ TABLETKI POWLEKANE

PRODUCENT ADAMED PHARMA S.A.

REJESTRACJA LEK BEZ RECEPTY

SUBSTANCJA
CZYNNA

Sildenafilum

Opis produktu
 

Opis produktu
Produkt leczniczy MAXON FORTE jest wskazany do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością
uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Substancją czynną leku MAXON FORTE jest
syldenafil. Lek działa poprzez wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu, zwiększając napływ krwi do prącia podczas
podniecenia seksualnego.

Sposób użycia
Dawka 50 mg przeznaczona jest wyłącznie dla mężczyzn, u których niższa dawka (25 mg) nie przyniosła wystarczającego efektu –
erekcja nie była wystarczająca by odbyć stosunek. Jeśli lek w mniejszej ilości okazał się skuteczny – nie należy zwiększać dawki.

Maxon Forte nie powinien być przyjmowany częściej niż raz w ciągu doby.
Tabletkę na potencję należy przyjąć na około godzinę przed planowanym stosunkiem seksualnym. Należy ją połknąć w całości i popić
szklanką wody. Działanie tabletki na erekcję zazwyczaj następuje w ciągu 30-60 minut. Obfity posiłek może wydłużyć ten czas. Maxon
Forte umożliwia osiągniecie wzwodu tylko w przypadku pobudzenia seksualnego.

Jeśli działanie leku nie będzie wystarczające – należy skontaktować się z lekarzem.

Przeciwwskazania
Maxon Forte nie powinien być stosowany przez mężczyzn, u których skuteczna jest niższa dawka syldenafilu (25 mg).

Kiedy nie stosować leku MAXON FORTE
Jeśli pacjent ma uczulenie na syldenafil lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).
Jeśli pacjent przyjmuje azotany, ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia 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, tzw. poppers), ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie
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może również prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia 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 MAXON FORTE, nasilają działanie obniżające ciśnienie krwi przez ten lek. Jeśli pacjent przyjmuje
riocyguat lub nie jest pewien, należy poinformować o tym lekarza.

Jeśli u pacjenta stwierdzono ciężkie choroby serca lub wątroby.
Jeśli u pacjenta niedawno wystąpił udar lub zawał serca oraz w przypadkach niskiego ciśnienia tętniczego krwi.
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.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem przyjmowania leku MAXON FORTE należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą w przypadku:
Niedokrwistości sierpowatokrwinkowej (nieprawidłowość dotycząca czerwonych ciałek krwi), białaczki (choroba nowotworowa krwi),
szpiczaka mnogiego (choroba nowotworowa szpiku kostnego).
Jeśli u pacjenta stwierdzono anatomiczne zniekształcenie prącia lub chorobę Peyroniego.
Dolegliwości ze strony serca. W tym przypadku lekarz powinien ocenić czy stan serca pozwala na dodatkowy wysiłek, jaki wiąże się z
aktywnością seksualną.
Choroby wrzodowej lub zaburzeń krzepnięcia (jak hemofilia).
Jeśli wystąpi nagłe pogorszenie widzenia lub nagła utrata wzroku, należy przerwać stosowanie leku MAXON FORTE i natychmiast
skontaktować się z lekarzem.

Leku MAXON FORTE nie należy stosować jednocześnie z innymi stosowanymi doustnie lub miejscowo rodzajami terapii zaburzeń
wzwodu.
Leku MAXON FORTE nie należy stosować jednocześnie z terapiami tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP) z zastosowaniem
syldenafilu ani innymi inhibitorami PDE5.

Leku MAXON FORTE nie należy przyjmować, jeśli nie stwierdzono zaburzeń erekcji.

MAXON FORTE nie jest lekiem przeznaczonym dla kobiet.
Specjalne uwagi dotyczące pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby powinni poinformować o tym lekarza.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby nie powinni stosować dawki leku MAXON FORTE wyższej niż 25 mg.

Składniki
Syldenafil, celuloza mikrokrystaliczna, hydroksypropyloceluloza, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna
bezwodna. Opadry II 31F58914 white: hypromeloza 15cP, laktoza jednowodna, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 4000, sodu cytrynian
dwuwodny.
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