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Maxon Active 25mg, 4 tabletki
 

cena: 25,01 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 4 tabl.

Postać tabletki

Producent ADAMED

Rodzaj rejestracji lek

Opis produktu
 

Maxon Active to produkt leczniczy do stosowania u doros?ych m??czyzn z zaburzeniami erekcji, czyli
niezdolno?ci? uzyskania lub utrzymania erekcji pr?cia wystarczaj?cej do odbycia stosunku p?ciowego.
 
Wskazanie
 Produkt leczniczy MAXON ACTIVE jest wskazany do stosowania u doros?ych m??czyzn z zaburzeniami
erekcji, czyli niezdolno?ci? uzyskania lub utrzymania erekcji pr?cia wystarczaj?cej do odbycia stosunku
p?ciowego.

Dawkowanie
 Stosowanie u doros?ych
Zalecan? dawk? jest 25mg syldenafilu przyjmowane w zale?no?ci od potrzeb oko?o godzin? przed planowan?
aktywno?ci? seksualn?. Nie zaleca si? stosowania produktu leczniczego cz??ciej ni? raz na dob?. Je?eli
produkt leczniczy MAXON ACTIVEjest przyjmowany podczas posi?ku, pocz?tek dzia?ania produktu
leczniczego mo?e by? opó?niony w porównaniu do przyj?cia produktu leczniczego na czczo (patrz punkt 5.2).
W przypadku, gdy o zastosowaniu leczenia farmakologicznego decyduje lekarz, mo?e on zaleci? dawk? 50 mg
syldenafilu, przyjmowan? w zale?no?ci od potrzeb oko?o godzin? przed planowan? aktywno?ci? seksualn?. W
zale?no?ci od skuteczno?ci i tolerancji produktu leczniczego, lekarz mo?e dawk? zwi?kszy? do 100 mg lub
zmniejszy? do 25 mg.

Sk?ad
 1 tabletka zawiera:
substancja czynna: 25mg syldenafilu w postaci syldenafilu cytrynianu. Pozosta?e sk?adniki leku to: substancje
pomocnize: celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, hydroksypropyloceluloza, krzemionka
koloidalna bezwodna, magnezu stearynian. Sk?ad otoczki: Opadry II 31F58914 white: hypromeloza 15CP,
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laktoza jednowodna, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 4000, sodu cytrynian dwuwodny.

Przeciwwskazania
 -Je?li pacjent ma uczulenie na syldenafil lub którykolwiek z pozosta?ych sk?adników tego leku.
-Je?li pacjent przyjmuje azotany, poniewa? ich jednoczesne przyjmowanie mo?e prowadzi? do
niebezpiecznego zmniejszenia ci?nienia t?tniczego. Nale?y poinformowa? lekarza, je?li pacjent przyjmuje
jakiekolwiek leki z tej grupy-leki te s? cz?sto stosowane w celu ?agodzenia objawów d?awicy piersiowej („ból
w klatce piersiowej”). W razie w?tpliwo?ci nale?y zwróci? si? do lekarza lub farmaceuty. Je?li pacjent
przyjmuje leki uwalniaj?ce tlenek azotu (takie jak azotyn amylu, tzw. poppers), poniewa? ich jednoczesne
przyjmowanie mo?e równie? prowadzi? do niebezpiecznego zmniejszenia ci?nienia t?tniczego.
-Je?li pacjent przyjmuje riocyguat. Jest to lek stosowany w leczeniu nadci?nienia p?ucnego (tj. wysokiego
ci?nienia krwi w p?ucach) i przewlek?ego zakrzepowo-zatorowego nadci?nienia p?ucnego (tj. wysokiego
ci?nienia w p?ucach spowodowanego przez zakrzepy krwi). Wykazano, ?e inhibitory PDE5, takie jak Maxon
Active, nasilaj? dzia?anie obni?aj?ce ci?nienie krwi przez ten lek.
-Je?li pacjent przyjmuje riocyguat lub nie jest pewien, nale?y poinformowa? o tym lekarza.
-Je?li u pacjenta stwierdzono ci??kie choroby serca lub w?troby.
-Je?li u pacjenta niedawno wyst?pi? udar lub zawa? serca oraz w przypadkach niskiego ci?nienia t?tniczego
krwi.
-Je?li u pacjenta wyst?puj? dziedziczne zmiany degeneracyjne siatkówki, takie jak zwyrodnienie barwnikowe
siatkówki (retinitis pigmentosa).
-Je?li u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek utrat? wzroku w wyniku niezwi?zanej z zapaleniem t?tnic przedniej
niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego.

Ostrze?enia i ?rodki ostro?no?ci
 -Przed zastosowaniem leczenia farmakologicznego pacjent powinien skorzysta? z narz?dzia diagnostycznego
do??czonego do ulotki w celu oceny, czy stosowanie przez niego produktu leczniczego jest w?a?ciwe.
-W przypadku, gdy o zastosowaniu leczenia farmakologicznego decyduje lekarz, przed zastosowaniem
leczenia farmakologicznego, nale?y przeprowadzi? badanie podmiotowe i przedmiotowe pacjenta w celu
rozpoznania zaburzenia erekcji i okre?lenia jego przyczyn.
-W przypadku, gdy o zastosowaniu leczenia farmakologicznego decyduje lekarz, przed rozpocz?ciem
jakiegokolwiek leczenia zaburze? erekcji zalecana jest ocena stanu uk?adu sercowo-naczyniowego pacjenta.
-Produkty lecznicze przeznaczone do leczenia zaburze? erekcji, w tym syldenafil, nale?y stosowa? ostro?nie u
pacjentów z anatomicznymi deformacjami pr?cia.
-Lek nie powinien by? stosowany u m??czyzn z rzadko wyst?puj?c? dziedziczn? nietolerancj? galaktozy,
brakiem laktazy lub zespo?em z?ego wch?aniania glukozy-galaktozy. 

 Uwagi
Przed u?yciem zapoznaj si? z ulotk?, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotycz?ce dzia?a?
niepo??danych, dawkowanie oraz informacje dotycz?ce stosowania produktu leczniczego b?d? skonsultuj si?
z lekarzem lub farmaceut?, gdy? ka?dy lek niew?a?ciwie stosowany zagra?a Twojemu ?yciu lub zdrowiu.
 
Podmiot odpowiedzialny
 Adamed Pharma S.A.
Pie?ków, ul. M. Adamkiewicza 6A
05-152 Czosnów
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