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Maxon active 25 mg x 4 tabl
 

Cena: 28,50 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 4 tabl

Postać Tabletki

Producent ADAMED

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Sildenafilum

Opis produktu
 

Wstęp
Maxon active to lek w formie tabletek powlekanych, którego głównym składnikiem aktywnym jest syldenafil. Jest on przeznaczony do
stosowania przez dorosłych mężczyzn, u których występują zaburzenia wzwodu. Lek wydawany jest bez przepisu lekarza. Substancja
czynna pomaga utrzymać erekcję. Tabletki powlekane pomagają w rozkurczu naczyń krwionośnych, co zwiększa przepływ krwi.

Substancją czynną leku jest syldenafil (Sildenafilum) w postaci syldenafilu cytrynianu. W skład tabletki wchodzą także: celuloza
mikrokrystaliczna, stearynian magnezu, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, hydroksypropyloceluloza.
Na otoczkę tabletki składają się: Ooadtv II31F58914 white: hypromeloza 15cP, makrogol 4000, laktoza jednowodna, tytanu dwutlenek
(E171), cytrynian dwuwodny sodu.

Przyjmowanie leku Maxon active
Maxon active to lek stosowany u mężczyzn z zaburzeniami erekcji, polegających zarówno na całkowitej niemożności uzyskania
wzwodu, jak i zbyt krótkim jego trwaniu, co uniemożliwia odbycie satysfakcjonującego stosunku płciowego. Pomaga on podtrzymać
erekcję. Warunkiem jego działania jest jednak uprzednie wystąpienie podniecenia seksualnego (preparat samoczynnie nie wywołuje
wzwodu). Substancja czynna zastosowana w preparacie – syldenafil, należy do tak zwanych inhibitorów fosfodiesterazy typu 5.
Skutkiem jej działania jest zwiększenie przepływu krwi przez prącie poprzez wspomaganie rozszerzenia naczyń krwionośnych.

Preparat Maxon active należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty albo według instrukcji znajdujących się w
ulotce. W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości należy skonsultować się w tej sprawie ze specjalistą. Standardowo, jeśli lekarz nie
zaleci inaczej, stosować można jedną tabletkę dziennie, około godziny przed planowanym stosunkiem. Dawkę leku należy popić
szklanką wody. Efektu działania preparatu można spodziewać się mniej więcej po trzydziestu-sześćdziesięciu minutach. Opóźnienie
może wynikać z kilku czynników, między innymi z obfitości spożytego posiłku. Nie należy stosować większej niż zalecana dawka leku –
zwiększa to ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. W przypadku braku efektu po zastosowaniu leku lub wystąpienia wrażenia, że
jego działanie jest zbyt silne, należy skontaktować się z lekarzem.

Działania niepożądane i przeciwwskazania do stosowania Maxon active
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Nie należy stosować leku w przypadku stwierdzenia nadwrażliwości lub uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Dotyczy to
szczególnie substancji czynnej. Unikać przyjmowania leku powinny osoby stosujące azotany lub preparaty uwalniające azot. Ich reakcja
może spowodować niebezpieczne zmniejszenie ciśnienia krwi. Maxon active nie powinien być także używany przez osoby przyjmujące
riocyguat oraz ze zdiagnozowanymi chorobami serca i wątroby. Również chorzy, u których wystąpiła utrata wzroku, która nie była
powiązana z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego oraz tych, u których stwierdzono dziedziczne
zmiany degeneracyjne siatkówki, typu zwyrodnienie barwnikowe siatkówki, nie powinni przyjmować preparatu. Lek stosować można
wyłącznie u dorosłych mężczyzn. Preparatu nie należy przyjmować po upływie terminu ważności.

Jak każda substancja lecznicza, Maxon active może wywołać pewne działania niepożądane. Nie występują one jednakże u każdego
pacjenta. Są one zazwyczaj łagodne i umiarkowane, a także krótkotrwałe. Bardzo często wystąpić może ból głowy. Często
występującymi skutkami ubocznymi są: nudności, niestrawność, zawroty głowy, nagłe zaczerwienienie twarzy, uczucie zatkanego nosa,
zaburzenia widzenia, nadwrażliwość na światło, uderzenia gorąca. Niezbyt często wystąpić mogą: ból w górnej części brzucha, krew w
moczu, krwawienie z nosa, ból rąk i nóg, choroba refluksowa przełyku, uczucie zmęczenia. Do rzadko występujących działań
niepożądanych zaliczyć możemy: omdlenia, zdrętwienie ust, rozszerzenie źrenicy, krwawienie z prącia, obecność krwi w spermie,
uczucie drażliwości, zawał serca, nieregularne bicie serca, udar, uczucie ucisku w gardle, nagłe osłabienie lub utrata słuchu, suchość
nosa, obrzęk wewnątrz nosa, nieprawidłowe zabarwienie białka oka, krwawienie do tylnej części oka lub powiek, przemijające
zmniejszenie przepływu krwi do części mózgu.

Preparat powinien być przechowywany poza zasięgiem dzieci. Jak każdy lek, nie powinien być wyrzucany do domowych kubłów na
śmieci ani do kanalizacji. Sposób utylizacji leku należy omówić z farmaceutą.

Skład

Substancją czynną leku Maxon Active jest: syldenafil.

Każda tabletka zawiera 25 mg syldenafilu (w postaci syldenafilu cytrynianu).

Składniki pomocnicze leku to: celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, hydroksypropyloceluloza, krzemionka
koloidalna bezwodna, magnezu stearynian; skład otoczki: Opadry II 31F58914 white: hypromeloza 15cP, laktoza jednowodna,
tytanu dwutlenek (E171), makrogol 4000, sodu cytrynian dwuwodny.

Wskazania i działanie
Maxon Active to lek w formie tabletek powlekanych, przeznaczony do stosowania w leczeniu zaburzeń wzwodu (impotencji) u dorosłych
mężczyzn. Substancją czynną leku jest syldenafil, czyli substancja zaliczana do leków z grupy inhibitorów fosfodiesterazy typu 5. Działa
on poprzez wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu, zwiększając w ten sposób napływ krwi do prącia podczas
podniecenia seksualnego.

Lek Maxon Active w naturalnych warunkach (tzw. w odpowiedzi na pobudzenie seksualne) przywraca zaburzony mechanizm erekcji
poprzez zwiększony dopływ krwi do prącia. Mechanizmem, który fizjologicznie odpowiada za erekcję prącia jest uwalnianie tlenku azotu
(NO) w ciałach jamistych, podczas pobudzenia seksualnego. Mechanizm ten przyczynia się do powstania rozkurczu mięśni gładkich w
ciałach jamistych, a także umożliwia swobodny napływ krwi do prącia.

Należy pamiętać, że lek Maxon Active pomaga osiągnąć wzwód wyłącznie po uprzednim pobudzeniu seksualnym. Nie powinien być
przyjmowany przez kobiety.

Dawkowanie
Maxon Active to lek, który należy zawsze stosować zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce dla pacjenta lub według wskazań
lekarza, czy też farmaceuty. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Zalecane dawkowanie Maxon Active u dorosłych mężczyzn wynosi: 1 tabletka (25 mg) leku, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Lek Maxon Active powinien być przyjmowany na około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną. Tabletkę należy połknąć w
całości, popijając szklanką wody. Czas, po którym można zaobserwować działanie leku, jest różny u różnych pacjentów i zwykle wynosi
30-60 minut. Działanie leku Maxon Active może nastąpić później, jeżeli lek zostanie przyjęty po obfitym posiłku. Leku nie należy
przyjmować częściej niż raz na dobę.

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą w przypadku:

wrażenia, że działanie leku Maxon Active jest za mocne lub za słabe;
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gdy po zażyciu leku Maxon Active nie dochodzi do erekcji;
gdy czas trwania wzwodu nie jest wystarczający do odbycia stosunku płciowego.

W razie przyjęcia większej dawki leku niż zalecana u pacjenta mogą częściej występować działania niepożądane i mogą być one bardziej
nasilone. Zażycie dawki większej niż 100 mg nie oznacza zwiększenia skuteczności leku.

Nie należy stosować większej liczby tabletek, niż wskazano w ulotce dla pacjenta. W razie przyjęcia większej liczby tabletek niż zalecono,
należy poradzić się lekarza. Leku nie należy stosować jednocześnie z tabletkami Viagra ulegającymi rozpadowi w jamie ustnej.

Przeciwwskazania
Maxon Active nie powinien być przyjmowany:

jeśli pacjent ma uczulenie na syldenafil lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
jeśli pacjent przyjmuje azotany, ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia
ciśnienia tętniczego;
jeśli u pacjenta stwierdzono ciężkie choroby serca lub wątroby;
jeśli u pacjenta niedawno wystąpił udar lub zawał serca oraz w przypadkach niskiego ciśnienia tętniczego krwi;
jeśli u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek utratę wzroku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej
neuropatii nerwu wzrokowego.

Działania niepożądane
W opakowaniu Maxon Active znajduje się ankieta, w której zawartych jest kilkanaście pytań dotyczących stosowanych leków oraz
chorób. Pacjent przy każdym z nich będzie miał trzy możliwości odpowiedzi: tak, nie wiem, nie. Jeśli przy choć jednym pytaniu zostanie
zaznaczona odpowiedź “tak” lub “nie wiem”, pacjent powinien skonsultować zastosowanie preparatu z lekarzem.

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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