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Maxon active 25 mg x 8 tabl
 

Cena: 29,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 8 tabl

Postać Tabletki

Producent ADAMED

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Sildenafilum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Maxon Active w postaci tabletek z syldenafilem (w postaci syldenafilu cytrynianu) jest produktem przeznaczonym dla pełnoletnich
mężczyzn. Na co jest Maxon Active? Wskazaniem do stosowania leku są zaburzenia erekcji. Lek może być stosowany przez dorosłych
mężczyzn, których problemem jest niemożność osiągnięcia lub utrzymania wzwodu wystarczającego do odbycia satysfakcjonującego
stosunku seksualnego. Składnikiem czynnym tabletek Maxon Active jest syldenafil, który jest inhibitorem fosfodiesterazy typu 5.
Działanie syldenafilu polega na wspomaganiu rozkurczu naczyń krwionośnych znajdujących się w prąciu. W ten sposób lek sprawia, że
zwiększa się napływ krwi do prącia, a w konsekwencji dochodzi do wzwodu. Warunkiem pożądanego działania leku jest jednak
podniecenie seksualne. Lek samoczynnie nie wywoła erekcji, jeśli nie pojawi się pobudzający bodziec seksualny.

W opakowaniu znajduje się 8 tabletek Maxon Active. W skład 1 tabletki wchodzi 25 mg syldenafilu (w postaci syldenafilu cytrynianu)
oraz składniki pomocnicze. Zanim pacjent zastosuje lek Maxon Active, powinien zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do
opakowania. Zalecana dawka jednorazowa leku to 25 mg substancji czynnej, co odpowiada 1 tabletce Maxon Active. Lekarz może
zmodyfikować dawkowanie, jeśli okaże się, że dawka 25 mg okazuje się niewystarczająca dla pacjenta. Tabletki Maxon Active należy
połykać na około godzinę przed planowanym stosunkiem seksualnym. Tabletki powinny być połykane w całości i należy popijać je
szklanką wody. Jeśli pacjent będzie mieć wrażenie, że lek działa na niego zbyt mocno lub zbyt słabo, powinien skonsultować się z
lekarzem.

U niektórych pacjentów stosujących lek Maxon Active mogą wystąpić działania niepożądane, chociaż nie u każdego one występują. Do
bardzo częstych działań niepożądanych leku można zaliczyć bóle głowy, a często lek przyczynia się do zawrotów głowy i nudności, a
także do nagłego zaczerwienienia twarzy, czy też uczucia zatkanego nosa. Często również u pacjentów stosujących lek występują
uderzenia gorąca, poza tym często lek powoduje niestrawność bądź różnego typu zaburzenia widzenia. Pozostałe działania
niepożądane leku, w tym te, które wymagają natychmiastowego zgłoszenia się po pomoc medyczną, opisano w ulotce dołączonej do
opakowania.

Lek Maxon Active ma przeciwwskazania, więc nie wszyscy pacjenci mogą z niego bezpiecznie korzystać. Lek jest przeciwwskazany w
przypadku nadwrażliwości na składnik czynny lub pomocniczy tabletek. Jest też przeciwwskazany u pacjentów stosujących riocyguat,
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leki uwalniające tlenek azotu oraz azotany. Nie należy przyjmować tabletek Maxon Active w przypadku ciężkich chorób serca i wątroby,
poza tym są przeciwwskazane w przypadku niedawnego udaru lub zawału serca. Pacjenci z niskim ciśnieniem tętniczym krwi również
nie powinni stosować leku Maxon Active, podobnie jak osoby z dziedzicznymi zmianami degeneracyjnymi siatkówki, w tym z jej
zwyrodnieniem barwnikowym. Pozostałe przeciwwskazania opisano w ulotce.

Skład

Każda tabletka powlekana zawiera 25 mg syldenafilu w postaci syldenafilu cytrynianu.
Każda tabletka powlekana o mocy 25 mg zawiera 1,63 mg laktozy jednowodnej.

Wskazania i działanie
Produkt leczniczy MAXON ACTIVE jest wskazany do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością
uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego.
W celu skutecznego działania produktu leczniczego MAXON ACTIVE niezbędna jest stymulacja seksualna.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą :
(celuloza mikrokrystaliczna,Hydroksypropyloceluloza,Kroskarmeloza sodowa,Magnezu stearynian,Krzemionka koloidalna
bezwodna,Hypromeloza 6cP,Laktoza jednowodna,Tytanu dwutlenek (E171),Makrogol 4000,Sodu cytrynian dwuwodny).
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 leczenia zaburzeń erekcji, w tym syldenafilu 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 MAXON ACTIVE 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 serca, 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.

Dawkowanie
Zalecaną dawką jest 25 mg syldenafilu przyjmowane w zależności od potrzeb około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną.
Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego częściej niż raz na dobę. Jeżeli produkt leczniczy MAXON ACTIVE jest przyjmowany
podczas posiłku, początek działania produktu leczniczego może być opóźniony w porównaniu do przyjęcia produktu leczniczego na
czczo.
W przypadku, gdy o zastosowaniu leczenia farmakologicznego decyduje lekarz, może on zalecić dawkę 50 mg syldenafilu, przyjmowaną
w zależności od potrzeb około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną. W zależności od skuteczności i tolerancji produktu
leczniczego, lekarz może dawkę zwiększyć do 100 mg lub zmniejszyć do 25 mg.

Działania niepożądane
W opakowaniu znajduje się ankieta, w której znajdzie się 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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