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Maxigra Max 50 mg x 2 tabl
 

Cena: 14,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 2 tabl

Postać Tabletki

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Sildenafilum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Maxigra Max 50 mg x 2 tabl. w postaci tabletek powlekanych jest produktem, którego działanie pojawia się już nawet po 12
minutach od przyjęcia i może się utrzymywać do 5 godzin od zażycia. Składnikiem czynnym tabletek Maxigra Max 50 mg x 2 tabl. jest
syldenafil w dawce 50 mg, który jest inhibitorem fosfodiesterazy typu 5. Działanie tej substancji polega na zwiększaniu napływu krwi do
prącia.

Na co jest Maxigra Max 50 mg x 2 tabl.? Wskazaniem do stosowania leku są zaburzenia erekcji. Problem rozumieć można jako
niemożność uzyskania odpowiedniej jakości wzwodu umożliwiającego współżycie bądź niemożność utrzymania tego wzwodu przez
czas niezbędny do współżycia. Składnik czynny leku Maxigra Max 50 mg x 2 tabl., syldenafil, w momencie pobudzenia seksualnego
mężczyzny pomaga w osiągnięciu trwalszej erekcji. Warunkiem działania tej substancji jest jednak pobudzenie seksualne – syldenafil
samoczynnie nie wywołuje wzwodu.

W opakowaniu znajduje się Maxigra Max 50 mg x 2 tabl. W skład 1 tabletki powlekanej wchodzi 50 mg syldenafilu oraz składniki
pomocnicze. Przed przyjęciem leku Maxigra Max 50 mg x 2 tabl. konieczne jest przeczytanie treści ulotki dołączonej do opakowania.
Jeśli lekarz nie wyda innych zaleceń, należy przestrzegać wskazówek podanych w ulotce, które dotyczą prawidłowego i bezpiecznego
przyjmowania produktu. Lek Maxigra Max 50 mg x 2 tabl. należy przyjmować na około godzinę przed planowanym współżyciem.
Tabletkę powlekaną należy połknąć w całości, popijając ją odpowiednią dawką wody. Nie należy przyjmować więcej niż jednej tabletki
powlekanej Maxigra Max 50 mg na dobę. Syldenafil w dawce 50 mg zalecany jest tym pacjentom, którzy już przyjmowali substancję
czynną w tej dawce bądź większej, ewentualnie tym pacjentom, u których syldenafil w dawce niższej okazał się nieskuteczny do
osiągnięcia satysfakcjonującego efektu terapeutycznego.

U niektórych pacjentów przyjmujących lek Maxigra Max 50 mg x 2 tabl. mogą pojawić się pewne działania niepożądane, jednak ich
wystąpienie nie dotyczy każdej osoby, która lek stosuje. Maxigra Max 50 mg x 2 tabl. często powoduje dolegliwości bólowe głowy, poza
tym może często przyczyniać się do pojawienia się nudności i niestrawności czy też nagłego zaczerwienienia twarzy, a oprócz tego
może powodować uderzenia gorąca, zawroty głowy czy też uczucie zatkanego nosa. Nie jest wykluczone też widzenie z kolorową
poświatą, poza tym pacjent może mieć zaburzenia widzenia bądź widzieć niewyraźnie. Pozostałe skutki uboczne Maxigra Max 50 mg x
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2 tabl., w tym również wymagające natychmiastowego kontaktu z lekarzem, podano w ulotce.
Nie każdy pacjent z zaburzeniami erekcji może ponadto stosować lek Maxigra Max 50 mg x 2 tabl. Przeciwwskazania szczegółowo
opisano w ulotce, a wśród nich można wymienić np. przyjmowanie azotanów bądź leków uwalniających tlenki azotu, a także
przyjmowanie riocyguatu. Przeciwwskazaniem Maxigra Max 50 mg x 2 tabl. jest też nadwrażliwość na syldenafil lub składniki
pomocnicze produktu, a oprócz tego ciężka niewydolność wątroby lub serca.

Opis
1 tabletka powlekana zawiera 50 mg syldenafilu w postaci syldenafilu cytrynianu.

Składniki
Sildenafil

Stosowanie
Sposób użycia: Stosować w/g zaleceń lekarza
Szczegółowy sposób użycia znajduje się w ulotce dołączonej do opakowania.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przeciwwskazania
Przed zastosowaniem leczenia farmakologicznego, pacjent powinien skorzystać z kwestionariusza dołączonego do opakowania w celu
oceny, czy stosowanie przez niego produktu leczniczego jest właściwe. Kwestionariusz znajduje się w „Informatorze dla pacjenta”. W
przypadku, gdy o zastosowaniu leczenia farmakologicznego decyduje lekarz, należy przeprowadzić badanie podmiotowe i przedmiotowe
pacjenta w celu rozpoznania zaburzenia erekcji i określenia jego przyczyn. Sercowo-naczyniowe czynniki ryzyka. Ponieważ z
aktywnością seksualną wiąże się ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności układu krążenia, w przypadku, gdy o zastosowaniu leczenia
farmakologicznego decyduje lekarz, przed rozpoczęciem jakiegokolwiek leczenia zaburzeń erekcji zalecana jest ocena stanu układu
sercowo-naczyniowego pacjenta. Syldenafil, wykazując właściwość rozszerzania naczyń powoduje niewielkie, przemijające zmniejszenie
ciśnienia krwi. Przed przepisaniem syldenafilu lekarz powinien ocenić, czy pacjent może być podatny na działanie rozszerzające
naczynia, szczególnie w czasie aktywności seksualnej. Zwiększoną wrażliwość na środki rozszerzające naczynia krwionośne wykazują
pacjenci z utrudnieniem odpływu krwi z lewej komory serca (np. zwężeniem ujścia aorty czy kardiomiopatią przerostową ze zwężeniem
drogi odpływu) oraz z rzadkim zespołem atrofii wielonarządowej, charakteryzującym się silnym zaburzeniem kontroli ciśnienia
tętniczego krwi przez autonomiczny układ nerwowy. Maxigra Max nasila hipotensyjne działanie azotanów. Po wprowadzeniu syldenafilu
do obrotu zgłaszano przypadki, związanych z czasem stosowania syldenafilu ciężkich zaburzeń czynności układu sercowo-
naczyniowego, takich jak zawał mięśnia sercowego, niestabilna dławica piersiowa, nagła śmierć sercowa, niemiarowość komorowa,
krwotok mózgowo-naczyniowy, przemijający napad niedokrwienny, nadciśnienie czy niedociśnienie. Większość z tych pacjentów, u
których wystąpiły powyższe zaburzenia, należała do grupy z czynnikami ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych. Wiele z tych
działań niepożądanych wystąpiło w czasie stosunku seksualnego lub wkrótce po jego zakończeniu. W pojedynczych przypadkach byli to
pacjenci, u których powyższe zaburzenia wystąpiły wkrótce po zastosowaniu syldenafilu zanim doszło do aktywności seksualnej. Nie
jest możliwe jednoznaczne określenie zależności pomiędzy powyższymi zdarzeniami, a czynnikami, które je mogły wywołać. Priapizm.
Produkty lecznicze przeznaczone do leczenia zaburzeń erekcji, w tym syldenafil, należy stosować ostrożnie u pacjentów z
anatomicznymi deformacjami prącia (takimi jak zagięcie, zwłóknienie ciał jamistych lub choroba Peyroniego) oraz z chorobami
predysponującymi do wystąpienia priapizmu (takimi jak niedokrwistość sierpowatokrwinkowa, szpiczak mnogi lub białaczka). Po
dopuszczeniu syldenafilu do obrotu zgłaszano przypadki przedłużonych erekcji i priapizmu. W przypadku erekcji utrzymującej się ponad
4 godziny, pacjent powinien niezwłocznie zwrócić się po pomoc medyczną. W przypadku niepodjęcia natychmiastowego leczenia
priapizmu, może dojść do uszkodzenia tkanek prącia i trwałej utraty potencji. Jednoczesne stosowanie z innymi inhibitorami PDE5 lub
innymi metodami leczenia zaburzeń erekcji. Dotychczas nie zbadano bezpieczeństwa oraz skuteczności jednoczesnego stosowania
syldenafilu z innymi inhibitorami PDE5, terapiami tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP) z zastosowaniem syldenafilu (REVATIO) czy
innymi metodami leczenia zaburzeń erekcji. Nie zaleca się stosowania takich połączeń. Zaburzenia widzenia. W związku z
przyjmowaniem syldenafilu i innych inhibitorów PDE5 zgłaszano spontaniczne przypadki zaburzeń widzenia. Przypadki niezwiązanej z
zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego, rzadko występującej choroby, były zgłaszane spontanicznie i
w badaniach obserwacyjnych w związku z przyjmowaniem syldenafilu i innych inhibitorów PDE5. W przypadku wystąpienia
jakichkolwiek nagłych zaburzeń widzenia pacjent powinien przerwać przyjmowanie produktu leczniczego Maxigra Max i niezwłocznie
skonsultować się z lekarzem. Jednoczesne stosowanie z rytonawirem. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania syldenafilu i
rytonawiru. Jednoczesne stosowanie z produktami leczniczymi alfa-adrenolitycznymi. Należy zachować ostrożność przy przyjmowaniu
syldenafilu przez pacjentów przyjmujących produkty lecznicze alfa-adrenolityczne, ponieważ jednoczesne ich stosowanie może
prowadzić do objawowego niedociśnienia u nielicznych, podatnych chorych. Najczęściej występuje to w ciągu 4 godzin od przyjęcia
syldenafilu. W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia niedociśnienia ortostatycznego, stan pacjenta przyjmującego produkty lecznicze
alfa-adrenolityczne powinien być hemodynamicznie stabilny przed rozpoczęciem leczenia syldenafilem, należy rozważyć rozpoczęcie
terapii od najmniejszej dostępnej na rynku dawki 25 mg syldenafilu. W przypadku, gdy o zastosowaniu leczenia farmakologicznego
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decyduje lekarz, powinien on poinformować pacjenta co należy uczynić w razie wystąpienia objawów niedociśnienia ortostatycznego.
Wpływ na krwawienie. Badania in vitro przeprowadzone na ludzkich płytkach krwi wykazały, że syldenafil nasila przeciwagregacyjne
działanie nitroprusydku sodu. Nie ma informacji dotyczących bezpieczeństwa stosowania syldenafilu u pacjentów z zaburzeniami
krzepnięcia lub czynną chorobą wrzodową. Dlatego u tych pacjentów syldenafil należy stosować jedynie po dokładnym rozważeniu
możliwych korzyści i zagrożeń. Kobiety. Produkt leczniczy Maxigra Max nie jest wskazany do stosowania u kobiet. Sód. Produkt zawiera
mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na tabletkę, to znaczy produkt uznaje się za „wolny od sodu”.

Producent
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

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.
 

Galeria
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