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Maxigra Max 50 mg x 4 tabl
 

Cena: 29,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 4 tabl

Postać Tabletki

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Sildenafilum

Opis produktu
 

Wskazania i działanie
Lek Maxigra Max zawiera substancję czynną - syldenafil, który 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. Maxigra Max pomaga osiągnąć wzwód jedynie pod warunkiem uprzedniego pobudzenia seksualnego. Lek Maxigra Max
jest stosowany w leczeniu zaburzeń wzwodu u dorosłych mężczyzn, czyli impotencji. Jest to niemożność uzyskania lub utrzymania
erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego.
Lek Maxigra Max nie powinien być stosowany przez pacjentów, u których nie występują zaburzenia erekcji.
Maxigra Max nie jest lekiem przeznaczonym dla kobiet.

Skład

Substancją czynną leku jest syldenafil.
Każda tabletka zawiera 50 mg syldenafilu (w postaci cytrynianu).

Pozostałe składniki leku to: Rdzeń tabletki: mannitol (E421), krospowidon (typ A), powidon (K30), krzemionka koloidalna
bezwodna, skrobia kukurydziana, magnezu stearynian, sodu laurylosiarczan.
 Otoczka: hypromeloza, makrogol 6000, tytanu dwutlenek, talk, lak indygotyny (E132).

Dawkowanie
Jeśli pacjent stosował wcześniej leki zawierające syldenafil w dawce 50 mg lub większej, zalecana dawka leku to 50 mg. W przeciwnym
razie lek Maxigra Max w dawce 50 mg należy stosować tylko w przypadku, jeśli pacjent po zastosowaniu syldenafilu w dawce 25 mg nie
odczuł zadowalającego efektu (czyli nie uzyskał wzwodu wystarczającego do odbycia stosunku).
Są pacjenci, dla których dawka 25 mg wystarcza do osiągnięcia zadowalającego efektu terapeutycznego. Ci pacjenci powinni pozostać
przy dawce 25 mg, przyjmowanej w zależności od potrzeb około godziny przed planowaną aktywnością seksualną.
Lekarz po konsultacji może zalecić inny sposób dawkowania.
Leku Maxigra Max nie należy stosować częściej niż raz na dobę.
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Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Maxigra Max 

Jeśli pacjent ma uczulenie na syldenafil lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
Jeśli pacjent przyjmuje leki zawierające azotany, ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może prowadzić do niebezpiecznego
zmniejszenia ciśnienia tętniczego. Należy poinformować lekarza jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek leki z tej grupy. Do grupy
azotanów należą następujące leki:

nitrogliceryna (Glyceroli trinitras) – np. Nitrocard, Nitromint, Sustonit, Nitroderm, Minitran
monoazotan izosorbidu (Isosorbidi mononitras) – np. Effox, Isosorbide mononitrate Vitabalans, Isosorbidi mononitras
Accord, Mono Mack, Mononit, Monosan, Olicard retard
diazotan izosorbidu (Isosorbidi dinitras) – np. Sorbonit
tetraazotan pentaerytrolu (Pentaerythrityli tetranitras) – np. Galpent, Pentaerythritol compositum. 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 leki lub inne środki uwalniające tlenek azotu (takie jak azotyn amylu, tzw. „poppers”), ponieważ ich
jednoczesne przyjmowanie może również powodować niebezpieczne zmniejszenie ciśnienia tętniczego.
Jeśli pacjent przyjmuje riocyguat (np. Adempas). 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 fosfodiesterazy typu 5 (PDE5), takie jak Maxigra Max, nasilają
działanie obniżające ciśnienie krwi tego leku. Jeśli pacjent przyjmuje riocyguat lub nie jest pewien, powinien poinformować o tym
lekarza.
Jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką chorobę serca lub wątroby.
Jeśli u pacjenta w ciągu ostatnich miesięcy wystąpił udar lub zawał serca oraz w przypadkach niskiego ciśnienia tętniczego.
Jeśli u pacjenta występują 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.

Wstęp
Maxigra Max to lek w formie tabletek przeznaczony dla dorosłych mężczyzn, którzy zmagają się z zaburzeniami erekcji. Jeśli po jego
zastosowaniu nie nastąpi poprawa lub samopoczucie pacjenta ulegnie pogorszeniu, konieczny jest kontakt z lekarzem. Zanim pacjent
zacznie przyjmować lek, powinien skonsultować się ze specjalistą lub farmaceutą. Jest to konieczne zwłaszcza w przypadku
występowania niedokrwistości sierpowatokrwinkowej, która dotyczy czerwonych ciałek krwi, białaczki, szpiczaka mnogiego, choroby
Peyroniego, anatomicznego zniekształcenia prącia, zaburzeń krzepnięcia oraz choroby wrzodowej. Jeśli pacjent cierpi na choroby serca,
lekarz powinien ocenić czy mięsień sercowy będzie w stanie poradzić sobie z wysiłkiem, jaki jest niezbędny w trakcie aktywności
seksualnej. W przypadku osób, które w trakcie zażywania leku doświadczyłyby nagłego pogorszenia widzenia lub nagle utraciłyby wzrok,
konieczne jest przerwanie zażywania preparatu Maxigra Max i natychmiastowe skontaktowanie się ze specjalistą.

Preparat nie może być stosowany razem z innymi produktami przyjmowanymi doustnie lub aplikowanymi miejscowo, które stanowią
elementy terapii zaburzeń wzwodu. Ponadto należy zrezygnować z jednoczesnego stosowania syldenafilu czy innych inhibitorów
fosfodiesterazy typu 5 (np. tadalafil), które wykorzystuje się w trakcie leczenia tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP). Osoby
zmagające się z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby muszą przekazać taką informację lekarzowi. Jednocześnie nie mogą bez
konsultacji ze specjalistą przyjmować wyższej dawki niż 25 mg leku. Maxigra Max nie powinien być stosowany przez osoby poniżej 18.
roku życia. Lekarz lub farmaceuta musi zostać poinformowany o wszystkich lekach, jakie przyjmował, przyjmuje lub ma zamiar
przyjmować pacjent. Konsultacja jest konieczna w przypadku, gdy osoba zażywa leki z grupy inhibitorów proteazy, takie jak rytonawir,
sakwinawir, które stosuje się przy leczeniu wirusem HIV.

To samo dotyczy leków alfa-adrenolitycznych, takich jak doksazosyna czy prazosyna, które są przyjmowane z powodu wysokiego
ciśnienia krwi lub rozrostu gruczołu krokowego. Ich połączenie z syldenafilem może skutkować zawrotami głowy i zamroczeniami, które
mogą być spowodowane przez niskie ciśnienie. Prawdopodobieństwo wystąpienia takich objawów jest największe w ciągu 4 godzin od
zażycia Maxigra Max. Konsultacje są zalecane także w przypadku zażywania ketokonazolu, erytromycyney lub cymetydyny. Lek można
zażywać łącznie z posiłkiem lub osobno. Jeśli jednak posiłek jest obfity, preparat może zacząć działać z opóźnieniem. Na trudności w
uzyskaniu erekcji może wpływać spożycie alkoholu. Z tego względu, chcąc w pełni cieszyć się możliwościami preparatu, nie należy
przed jego przyjęciem spożywać znacznych ilości trunków. Z uwagi na to, iż Maxigra Max może skutkować zawrotami głowy i
zaburzeniami widzenia, pacjenci powinni sprawdzić, w jaki sposób reagują na lek, zanim przystąpią do prowadzenia pojazdów i
obsługiwania maszyn.

Tabletka powinna zostać połknięta w całości i popita szklanką wody. Czas, po którym lek zaczyna działać jest różny w zależności od
organizmu, jednak zazwyczaj wynosi od 30 minut do godziny. Jeśli jednak wcześniej został spożyty obfity posiłek, działanie może
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wystąpić później. Pacjenci, którzy po zażyciu leku Maxigra Max nie osiągnęli erekcji lub gdy czas wzwodu był dla nich niewystarczający,
powinni skontaktować się z lekarzem. Przyjęcie większej dawki niż zalecana nie wpływa na zwiększenie skuteczności działania. W
sytuacji przedawkowania istnieje ryzyko większej częstotliwości i nasilenia działań niepożądanych, niezbędny jest wówczas kontakt z
lekarzem. Wśród rzadkich działań niepożądanych znajduje się m.in. niestabilna dławica będąca chorobą serca oraz nagły zgon, przy
jednoczesnym zaznaczeniu, że u części mężczyzn zażywających lek występowały już wcześniej zaburzenia czynności serca. Z tego
względu, nie da się określić czy miały związek z przyjmowaniem preparatu zawierającego syldenafil. Maxigra Max musi być
przechowywany w miejscu niedostępnym dla dzieci i nie ma konkretnych zaleceń związanych z temperaturą.

Działania niepożądane
W przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących działań niepożądanych należy zaprzestać przyjmowania leku Maxigra Max i
natychmiast zasięgnąć pomocy medycznej:

Reakcja alergiczna występuje niezbyt często (może wystąpić u mniej niż 1 na 100 pacjentów) Objawy: przyspieszony,
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, 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.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

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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