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Mensil 25mg, 4 tabletki do żucia
 

cena: 15,26 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 4 tabl.

Postać tabletki do rozgryzania i żucia

Producent HASCO-LEK

Rodzaj rejestracji lek

Opis produktu
 

Mensil 25mg to lek 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. W celu
skutecznego dzia?ania produktu leczniczego Mensil niezb?dna jest stymulacja seksualna.

Dawkowanie
Zalecana dawka leku to 25mg.

Sk?ad
1 tabletka zawiera 25 mg sildenafilu w postaci cytrynianu.

Substancje pomocnicze: polakrylina potasowa, krzemionka koloidalna bezwodna, laktoza jednowodna,
powidon K-30, aspartam (E951), kroskarmeloza sodowa, aromat mietowy, magnezu stearynian, potasu
wodorotlenek, kwas solny.

Przeciwwskazania
Nadwra?liwo?? na substancj? czynn? lub na któr?kolwiek substancj? pomocnicz?. 
Przeciwwskazane jest równoczesne podawanie syldenafilu z lekami uwalniaj?cymi tlenek azotu (np. azotynem
amylu) lub azotanami w jakiejkolwiek postaci. Jednoczesne stosowanie inhibitorów PDE5, w tym syldenafilu, i
leków pobudzaj?cych cyklaz? guanylow?, takich jak riocyguat, jest przeciwwskazane, poniewa? mo?e
prowadzi? do objawowego niedoci?nienia t?tniczego. Produktów leczniczych przeznaczonych do leczenia
zaburze? erekcji, w tym syldenafilu, nie nale?y stosowa? u m??czyzn, u których aktywno?? seksualna nie jest
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wskazania (np. pacjenci z ci??kimi schorzeniami uk?adu sercowo-naczyniowego, takimi jak niestabilna
d?awica piersiowa lub ci??ka niewydolno?? serca). Produkt leczniczy Mensil jest przeciwwskazany u
pacjentów, którzy utracili wzrok w jednym oku w wyniku niezwi?zanej z zapaleniem t?tnic przedniej
niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego.

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
PRZEDSI?BIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A. 
51-131 Wroc?aw, 
ul. ?migrodzka 242E.
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