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Inventum Max 50 mg x 4 tabl do rozgryzania i żucia
 

Cena: 24,12 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 4 tabl

Postać Tabletki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Sildenafilum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Inventum Max w postaci tabletek do rozgryzania i żucia jest preparatem na bazie syldenafilu, który jest przeznaczony do stosowania
przez dorosłych mężczyzn. Na co jest Inventum Max? Wskazaniem do stosowania leku są zaburzenia erekcji, czyli problemy z
uzyskaniem wzwodu odpowiedniego do odbycia stosunku seksualnego lub utrzymaniem wzwodu na czas współżycia seksualnego.
Składnikiem czynnym tabletek do rozgryzania i żucia Inventum Max jest syldenafil. Substancja ta jest inhibitorem fosfodiesterazy typu 5
(PDE 5). Jej działanie polega na wspomaganiu rozkurczu naczyń krwionośnych, które znajdują się w prąciu. W ten sposób lek Inventum
Max sprawia, że przy pobudzeniu seksualnym mężczyzny napływa więcej krwi do prącia, co skutkuje erekcją. Lek nie będzie powodować
natomiast erekcji u mężczyzn niepobudzonych seksualnie – niezbędny jest bodziec erotyczny.

W opakowaniu znajdują się 4 tabletki do rozgryzania i żucia Inventum Max. W skład każdej tabletki wchodzi 50 mg syldenafilu oraz
składniki pomocnicze. Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z dołączoną do opakowania ulotką. Jeśli lekarz nie wyda innych
zaleceń, należy przestrzegać wskazań zawartych w ulotce. Dla pacjentów, którzy stosowali już w przeszłości syldenafil w dawce 50 mg
lub większej, zalecana dawka początkowa leku to 50 mg. Jeśli jednak pacjent stosował syldenafil w dawce 25 mg i była ona
wystarczająca do uzyskania i utrzymania wzwodu, nie powinien przyjmować dawki 50 mg. Tabletki do rozgryzania i żucia Inventum Max
nie powinny być stosowane częściej niż 1 raz na dobę. Tabletkę należy przyjąć na około 1 godzinę przed planowanym współżyciem – lek
powinien być rozgryzany i żuty, więc nie wymaga popijania. Czas, po jakim lek zacznie działać, jest różny – zazwyczaj mieści się w
granicach 0,5–1 godziny. Przyjęcie go podczas obfitego posiłku może jednak opóźnić pojawienie się pierwszych efektów działania
produktu.

Stosowanie leku Inventum Max może wiązać się z tym, że u niektórych pacjentów wystąpią działania niepożądane. Do możliwych
skutków ubocznych można zaliczyć bardzo częste bóle głowy oraz nudności, uderzenia gorąca oraz nagłe zaczerwienienie twarzy i
niestrawność. Częste działania niepożądane leku obejmują również zawroty głowy oraz wrażenie zatkanego nosa. Wszystkie efekty
uboczne leku i częstotliwość ich występowania opisano szczegółowo w ulotce dołączonej do opakowania.

Lek Inventum Max ma także pewne przeciwwskazania do stosowania, więc nie wszyscy powinni z niego korzystać. Przeciwwskazaniem
jest nadwrażliwość na choć jeden ze składników leku (syldenafil lub składniki pomocnicze). Produkt nie powinien być przyjmowany przez
pacjentów w wieku poniżej 18 lat. Tabletki do rozgryzania i żucia Inventum Max nie powinny być też stosowane przez osoby, które
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przyjmują azotany lub leki, które uwalniają tlenek azotu. Przeciwwskazaniem jest też stosowanie riocyguatu. Lek nie powinien być
przyjmowany przez osoby z ciężkimi chorobami serca oraz ciężką niewydolnością wątroby. Nie należy go też stosować w przypadku
niskiego ciśnienia tętniczego oraz nadciśnienia tętniczego. Pozostałe przeciwwskazania wyszczególniono w ulotce dołączonej do
opakowania.

Skład

Substancją czynną leku jest syldenafil.
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.

Wskazania i działanie

Inventum Max zawiera substancję czynną – syldenafil, która należy do leków z grupy inhibitorów fosfodiesterazy typu 5 (PDE5).
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.
Lek Inventum Max jest stosowany u dorosłych mężczyzn w leczeniu zaburzeń erekcji definiowanych jako niemożność uzyskania
lub utrzymania wzwodu prącia wystarczającego do odbycia stosunku płciowego.

Przeciwwskazania
Kiedy nie przyjmować leku Inventum Max

jeśli pacjent ma uczulenie na syldenafil lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
jeśli pacjent przyjmuje azotany (np. nitrogliceryna, monoazotan izosorbidu, diazotan izosorbidu, tetraazotan pentaerytrolu) lub
leki uwalniające tlenek azotu (np. molsidomina) lub lek przeciwniedokrwienny - nikorandyl, 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 inne leki lub środki uwalniające tlenek azotu (takie jak azotyn amylu, tzw. poppers), ponieważ ich
jednoczesne przyjmowanie może również prowadzić do niebezpiecznego obniżenia 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 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;
jeśli pacjent ma 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);

jeśli pacjent ma inne choroby serca takie jak: umiarkowana lub ciężka wada zastawkowa serca, kardiomiopatia przerostowa lub
inna;
jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby;
jeśli pacjent miał w ciągu ostatnich 6 miesięcy zawał serca, udar, zagrażające życiu zaburzenia rytmu serca;
jeśli pacjent ma niskie ciśnienie tętnicze (w spoczynku poniżej 90/50 mmHg);
jeśli pacjent ma nadciśnienie tętnicze (w spoczynku powyżej 160/100 mmHg);
jeśli u pacjenta stwierdzono 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

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.
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Leku Inventum Max nie należy przyjmować częściej niż raz na dobę.

Działania niepożądane
Należy natychmiast powiadomić lekarza, lub zgłosić się do najbliższego szpitala i zaprzestać przyjmowania leku Inventum Max, jeśli u
pacjenta po przyjęciu tego leku wystąpią następujące objawy:

nagły świszczący oddech, trudności w oddychaniu lub zawroty głowy, obrzęk powiek, twarzy, warg lub gardła;
jeśli w czasie stosunku płciowego lub po nim pacjent odczuwa ból w klatce piersiowej. Należy wówczas:

przyjąć półsiedzącą pozycję i spróbować się rozluźnić;
nie przyjmować azotanów, w celu złagodzenia bólu w klatce piersiowej;

nadmiernie przedłużający się i czasem bolesny wzwód - utrzymujący się ponad 4 godziny;
nagłe pogorszenie lub utrata wzroku;
ciężkie reakcje skórne objawiające się ciężkim łuszczeniem się i obrzęk skóry, powstawaniem pęcherzy w jamie ustnej, na
narządach płciowych i dookoła oczu, gorączką;
napady padaczkowe lub drgawki

Inne działania niepożądane:
Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

ból głowy.

Często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

nudności, nagłe zaczerwienienie twarzy, uderzenia gorąca (objawy obejmują uczucie gorąca w górnej części ciała),
niestrawność,
widzenie z kolorową poświatą, niewyraźne widzenie, zaburzenia widzenia,
uczucie zatkanego nosa, zawroty głowy.

Niezbyt często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

wymioty, wysypka skórna,
podrażnienie oka, przekrwienie oczu, ból oczu, widzenie błysków światła, jaskrawe widzenie, wrażliwość na światło, łzawienie
oczu,
kołatanie serca, szybkie bicie serca, nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie tętnicze,
bóle mięśni, senność, osłabione czucie dotyku, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, dzwonienie w uszach,
suchość w jamie ustnej, zatkane lub niedrożne zatoki, zapalenie błony śluzowej nosa (objawiające się katarem, kichaniem i
zatkanym nosem),
ból w górnej części brzucha, choroba refluksowa przełyku (objawiająca się zgagą),
ból rąk lub nóg, krwawienie z nosa, uczucie gorąca oraz uczucie zmęczenia, krwiomocz.

Rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1 000 pacjentów):

omdlenia, udar, zawał serca, nieregularne bicie serca, przemijające zmniejszenie przepływu krwi do części mózgu,
uczucie ucisku w gardle, zdrętwienie ust,
krwawienie do tylnej części oka, podwójne widzenie,
zmniejszona ostrość widzenia, nieprawidłowe odczucia we wnętrzu oka, obrzęk oczu lub powiek,
niewielkie cząstki lub punkty w polu widzenia, widzenie obwódek wokół źródeł światła,
rozszerzenie źrenicy, nieprawidłowe zabarwienie białkówki oka,
krwawienie z prącia, obecność krwi w spermie, suchość nosa, obrzęk wewnątrz nosa,
uczucie drażliwości oraz nagłe osłabienie lub utrata słuchu.

Po wprowadzeniu syldenafilu do obrotu rzadko zgłaszano przypadki niestabilnej dławicy piersiowej (choroba serca) oraz nagłej śmierci.
Istotne, że u większości, ale nie u wszystkich mężczyzn, u których wystąpiły te działania niepożądane, zaburzenia czynności serca
występowały przed przyjęciem syldenafilu. Nie jest możliwe określenie czy te działania niepożądane miały związek ze stosowaniem leku
zawierającego syldenafil.

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
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niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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