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Maxigra go 25 mg x 8 tabl powlekanych
 

Cena: 28,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 8 tabl

Postać Tabletki

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Sildenafilum

Opis produktu
 

Wskazania i działanie
Lek Maxigra Go zawiera syldenafil, który wspomaga rozkurcz naczyń krwionośnych w prąciu, zwiększając w ten sposób napływ krwi do
prącia podczas podniecenia seksualnego. Syldenafil pomaga osiągnąć wzwód jedynie pod warunkiem wcześniejszego pobudzenia
seksualnego.
Wskazaniem do stosowania leku są zaburzenia wzwodu u dorosłych mężczyzn, czyli impotencja.

Maxigra Go nie jest lekiem przeznaczonym dla kobiet.

Skład

Substancją czynną leku jest syldenafil
Każda tabletka zawiera 25 mg syldenafilu 9(w postaci cytrynianu)

Pozostałe składniki to:
Rdzeń tabletki: mannitol, krospowidon typ A, powidon K-30, krzemionka koloidalna bezwodan, skrobia kukurydziana,
magnezu stearynian, sodu laurylosiarczan
Otoczka alkohol poliwinylowy; tytanu dwutlenek (E171), makrogol (MW350); talk; indygotyna, lak (E132)

Dawkowanie
Lek Maxigra Go należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do
lekarza lub farmaceuty.
Zalecana dawka leku Maxigra Go to 25 mg (1 tabletka).

Leku Maxigra Go nie należy stosować częściej niż raz na dobę.
Lek Maxigra Go należy przyjąć na około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną. Tabletkę połknąć w całości, popijając
szklanką wody.
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą leku Maxigra Go. Ze względu na wpływ syldenafilu na
przemiany metaboliczne, w których biorą udział tlenek azotu i cykliczny guanozynomonofosforan (cGMP) nasila on hipotensyjne
działanie azotanów. Przeciwwskazane jest zatem równoczesne stosowanie syldenafilu z lekami uwalniającymi tlenek azotu (takimi jak
azotyn amylu) lub azotanami w jakiejkolwiek postaci. Jednoczesne stosowanie inhibitorów PDE5, w tym syldenafilu, i leków
pobudzających cyklazę guanylową, takich jak riocyguat, jest przeciwwskazane, ponieważ może prowadzić do objawowego
niedociśnienia tętniczego. Produktów leczniczych przeznaczonych do terapii zaburzeń erekcji, w tym syldenafilu (i leku Maxigra Go) nie
należy stosować u mężczyzn, u których aktywność seksualna nie jest wskazana (np. pacjenci z ciężkimi chorobami układu sercowo-
naczyniowego, takimi jak niestabilna dławica piersiowa lub ciężka niewydolność serca).

Produkt leczniczy Maxigra Go jest przeciwwskazany u pacjentów, którzy utracili wzrok w jednym oku w wyniku niezwiązanej z
zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (ang. non-arteritic anterior ischaemic optic neuropathy,
NAION) niezależnie od tego, czy miało to związek, czy nie miało związku z wcześniejszą ekspozycją na inhibitor PDE5. Nie badano
bezpieczeństwa stosowania syldenafilu w następujących grupach pacjentów: pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, hipotonią
(ciśnienie krwi < 90/50 mmHg), po niedawno przebytym udarze lub zawale mięśnia sercowego oraz ze stwierdzonymi dziedzicznymi
zmianami degeneracyjnymi siatkówki, takimi jak retinitis pigmentosa (niewielka część tych pacjentów ma genetycznie uwarunkowane
nieprawidłowości fosfodiesterazy siatkówki). Stosowanie syldenafilu u tych pacjentów jest przeciwwskazane.

Wstęp
Lek Maxigra Go w postaci tabletek powlekanych z syldenafilem to preparat na erekcję dedykowany pełnoletnim mężczyznom mającym
problem z osiągnięciem lub utrzymaniem wzwodu wystarczającego do odbycia współżycia. Warunkiem oczekiwanego działania leku
jest wcześniejsza stymulacja seksualna. Pierwsze efekty działania produktu pojawiają się już po 12 minutach od jego przyjęcia i
utrzymują się nawet przez 5 godzin.

Na co jest Maxigra Go? Wskazaniem do stosowania leku są zaburzenia erekcji rozumiane jako niemożność osiągnięcia lub utrzymania
wzwodu, który byłby wystarczający, by odbyć stosunek płciowy. Substancją czynną leku jest syldenafil (w postaci cytrynianu) w dawce
25 mg. Jest to substancja wspomagająca rozkurcz mięśni gładkich ciał jamistych, co powoduje napływ krwi do prącia przy
towarzyszącym podnieceniu seksualnym, a w konsekwencji wzmaga erekcję. Niezbędne do prawidłowego działania leku jest
podniecenie seksualne, co oznacza, że przyjęcie tabletki nie wywołuje erekcji automatycznie, a jedynie w połączeniu z działającym na
mężczyznę pobudzająco bodźcem seksualnym.

W opakowaniu znajduje się 8 tabletek powlekanych Maxigra Go. W skład każdej z nich wchodzi 25 mg syldenafilu w postaci cytrynianu,
a także składniki pomocnicze. W dołączonej do opakowania ulotce zawarto informacje dotyczące stosowania leku i należy ich
przestrzegać, chyba że lekarz wyda inne zalecenia co do dawkowania. Zaleca się przyjęcie leku Maxigra Go na około godzinę przed
planowanym współżyciem. Tabletek Maxigra Go nie powinno się przyjmować częściej niż raz na dobę.

Przyjęcie Maxigra Go u niektórych pacjentów może wiązać się z wystąpieniem działań niepożądanych, jednak nie muszą pojawić się one
u każdego. Do skutków ubocznych Maxigra Go zaliczyć można niezbyt częste reakcje alergiczne i bóle w klatce piersiowej. Rzadko
natomiast dochodzi do bolesnych i zbyt długo trwających (ponad 4 godziny) wzwodów – ich wystąpienie wymaga pilnego kontaktu z
lekarzem. Rzadkie skutki uboczne Maxigra Go to również ciężkie reakcje skórne i nagłe pogorszenie bądź utrata wzroku, a dodatkowo
napady padaczkowe lub drgawki. Wspomniane wyżej działania niepożądane Maxigra Go wymagają zaprzestania stosowania leku i
kontaktu z lekarzem.

Jeśli chodzi o inne skutki uboczne produktu, opisane są szczegółowo w ulotce wraz z zarejestrowaną dotychczas częstością
występowania. Bardzo często lek wywołuje bóle głowy oraz przyczynia się do pojawienia się nudności, zawrotów głowy, nagłego
zaczerwienienia twarzy czy też niestrawności i uderzeń gorąca. Możliwe jest również widzenie z kolorową poświatą bądź niewyraźne
widzenie, a dodatkowo wrażenie zatkanego nosa. Oprócz tego w ulotce wymienione są niezbyt częste oraz rzadkie skutki uboczne leku,
a wśród nich między innymi takie objawy jak wymioty, senność, suchość jamy ustnej, omdlenia, nieregularne bicie serca, uczucie
drażliwości i rozszerzenie źrenicy. Pozostałe działania niepożądane można sprawdzić w ulotce dołączonej do opakowania leku Maxigra
Go.

Maxigra Go nie jest przeznaczony dla kobiet. Dodatkowo posiada on inne przeciwwskazania: nie powinno się stosować tabletek
Maxigra Go w przypadku nadwrażliwości na syldenafil lub składniki pomocnicze leku, a oprócz tego z preparatu nie powinny korzystać
osoby przyjmujące leki uwalniające tlenek azotu lub azotany. Produkt nie powinien być również łączony z riocyguatem i lekami o
podobnym działaniu. Nie wolno łączyć go z innymi lekami na zaburzenia erekcji. Produkt leczniczy Maxigra Go przeciwwskazany jest
mężczyznom z ciężkimi chorobami układu sercowo-naczyniowego, po niedawnym udarze lub zawale mięśnia sercowego, a dodatkowo
przy dziedzicznych zmianach degeneracyjnych siatkówki. Produkt nie powinien być stosowany przez mężczyzn, który utracili wzrok w
jednym oku w związku z niezwiązaną z zapaleniem tętnic przednią niedokrwienną neuropatią nerwu wzrokowego. Szczegółowo temat
przeciwwskazań i szczególnych środków ostrożności przy ewentualnym stosowaniu Maxigra Go opisano w dołączonej do opakowania
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ulotce, z którą należy się zapoznać.

Działania niepożądane
W przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących działań niepożądanych należy zaprzestać przyjmowania leku Maxigra Go i
natychmiast zasięgnąć pomocy medycznej:
Reakcja alergiczna - występuje niezbyt często (może wystąpić u mniej niż 1 na 100 pacjentów).
Objawy: nagły, świszczący oddech, trudności w oddychaniu lub zawroty głowy, obrzęk powiek, twarzy, ust lub gardła.
Bóle w klatce piersiowej - występują niezbyt często.
Jeśli wystąpią w czasie stosunku płciowego lub po nim:
• należy przyjąć półsiedzącą pozycję i spróbować się rozluźnić,
• nie przyjmować azotanów w celu złagodzenia bólu w klatce piersiowej.
Nadmiernie przedłużające się i czasem bolesne wzwody - występują rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1000 pacjentów).
Jeśli wzwód utrzymuje się ponad 4 godziny, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Nagłe pogorszenie lub utrata wzroku - występują rzadko.
Ciężkie reakcje skórne - występują rzadko.
Objawy mogą obejmować ciężkie łuszczenie się i obrzęk skóry, powstawanie pęcherzy w jamie ustnej, na narządach płciowych i dookoła
oczu, gorączkę.
Napady padaczkowe lub drgawki - występują rzadko.
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 (objawy obejmują katar, kichanie i zatkany nos),
• ból w górnej części brzucha,
• choroba refluksowa przełyku (objawy obejmują zgagę),
• krew w moczu,
• ból rąk lub nóg,
• krwawienie z nosa,
• uczucie gorąca oraz uczucie zmęczenia.
Rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1000 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,
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• obrzęk oczu lub powiek,
• niewielkie cząstki lub punkty w polu widzenia, widzenie obwódek wokół źródeł światła,
• rozszerzenie źrenicy,
• nieprawidłowe zabarwienie białka oka,
• krwawienie z prącia, obecność krwi w spermie,
• suchość nosa, obrzęk wewnątrz nosa,
• uczucie drażliwości,
• nagłe osłabienie lub utrata słuchu.

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
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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