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INVENTUM MAX na erekcję 50 mg, 4 tabletki
 

cena: 23,99 PLN

Opis słownikowy

Postać tabletki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji lek OTC

Zastosowanie zaburzenia erekcji

Opis produktu
 

INVENTUM MAX na erekcję 50 mg - działanie:

lek działa poprzez wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu, zwiększając napływ krwi do prącia podczas podniecenia
seksualnego. Inventum Max pomaga osiągnąć wzwód jedynie pod warunkiem uprzedniego pobudzenia seksualnego

INVENTUM MAX na erekcję 50 mg - wskazania:

do stosowania u dorosłych mężczyzn w leczeniu zaburzeń erekcji definiowanych jako niemożność uzyskania lub utrzymania wzwodu
prącia wystarczającego do odbycia stosunku płciowego

INVENTUM MAX na erekcję 50 mg - skład:

każda tabletka zawiera 50 mg syldenafilu tworzącego się in situ z 70,24 mg cytrynianu syldenafilu; pozostałe składniki to: polakrylin
potasu, woda oczyszczona, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna, aspartam, kroskarmeloza sodowa, aromat mięty
pieprzowej, laktoza jednowodna, powidon K-30

INVENTUM MAX na erekcję 50 mg - dawkowanie:

jeśli pacjent stosował wcześniej leki zawierające syldenafil w dawce 50 mg lub większej, zalecana dawka leku to 50 mg. W przeciwnym
razie lek Inventum Max w dawce 50 mg należy stosować tylko w przypadku, jeśli pacjent po zastosowaniu syldenafilu w dawce 25 mg
nie odczuł pożądanego efektu (czyli nie uzyskał wzwodu wystarczającego do odbycia stosunku). Jeśli zastosowanie leku zawierającego
syldenafil w niższej dawce (25 mg) pozwoliło na uzyskanie erekcji umożliwiającej odbycie stosunku seksualnego nie należy stosować
leku w dawce 50 mg. Leku Inventum Max nie należy przyjmować częściej niż raz na dobę. Nie należy przyjmować leku Inventum Max
jednocześnie z innymi lekami zawierającymi syldenadfil (np. Inventum, Viagra, Maxon, Maxigra).

INVENTUM MAX na erekcję 50 mg - przeciwwskazania:

uczulenie na syldenafil lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
przyjmowanie azotanów (np. nitrogliceryna, monoazotan izosorbidu, diazotan izosorbidu, tetraazotan pentaerytrolu) lub leków
uwalniających tlenek azotu (np. molsidomina) lub lek przeciwniedokrwienny - nikorandyl), ponieważ ich jednoczesne
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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.
przyjmowanie innych leków lub środków uwalniających tlenek azotu (takie jak azotyn amylu, tzw. poppers), ponieważ ich
jednoczesne przyjmowanie może również prowadzić do niebezpiecznego obniżenia ciśnienia tętniczego
przyjmowanie riocyguatu. 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 Inventum Max, nasilają działanie obniżające ciśnienie krwi przez ten lek.
Jeśli pacjent przyjmuje riocyguat lub nie jest tego pewien, należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.
ciężkie choroby serca takie jak: niestabilna choroba wieńcowa (objawiająca się bólem w klatce piersiowej po wejściu na drugie
piętro w ciągu 10 sekund lub dynamicznym spacerowaniu przez 20 minut), choroba niedokrwienna (objawiająca się bólem w
klatce piersiowej podczas stosunku płciowego), zastoinowa niewydolność serca II, III, IV w klasie NYHA (objawiająca się brakiem
tchu po wejściu na drugie piętro w ciągu 10 sekund lub dynamicznym spacerowaniu przez 20 minut)
inne choroby serca takie jak: umiarkowana lub ciężka wada zastawkowa serca, kardiomiopatia przerostowa lub inna
ciężka niewydolność wątroby;
przebycie w ciągu ostatnich 6 miesięcy zawału serca, udaru, zagrażającego życiu zaburzenia rytmu serca
niskie ciśnienie tętnicze (w spoczynku poniżej 90/50 mmHg)
nadciśnienie tętnicze (w spoczynku powyżej 160/100 mmHg)
dziedziczne zmiany degeneracyjne siatkówki, takie jak zwyrodnienie barwnikowe siatkówki (retinitis pigmentosa)
utrata wzroku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu.
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