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Maxon forte 50 mg x 2 tabl
 

Cena: 27,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 2 tabl

Postać Tabletki

Producent ADAMED

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Sildenafilum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Maxon Forte w postaci tabletek powlekanych jest produktem, którego efekty działania mogą pojawić się już po 12 minutach od
przyjęcia i utrzymywać się nawet przez 5 godzin. Na co jest Maxon Forte? Wskazaniem do stosowania leku są zaburzenia erekcji u
mężczyzn. Przez termin „zaburzenia erekcji” należy rozumieć niemożność osiągnięcia wzwodu lub jego utrzymania, by odbyć
satysfakcjonujący partnerów stosunek seksualny. Składnikiem czynnym leku Maxon Forte jest syldenafil, który jest inhibitorem
fosfodiesterazy typu 5 (PDE5). Działanie tego składnika polega na rozkurczu mięśni gładkich ciał jamistych prącia i tym samym na
zwiększeniu dopływu krwi do tego organu w przypadku podniecenia seksualnego, co będzie skutkować wzwodem. Lek Maxon Forte nie
powoduje erekcji samoczynnie – aby doszło do wzwodu konieczny jest bodziec seksualny (działający na mężczyznę podniecająco).

W opakowaniu znajdują się 2 tabletki powlekane Maxon Forte. W skład 1 tabletki powlekanej Maxon Forte wchodzi 50 mg syldenafilu (w
postaci syldenafilu cytrynianu) oraz składniki pomocnicze. Zanim pacjent zastosuje lek Maxon Forte, powinien zapoznać się z treścią
ulotki dołączonej do opakowania. Jeśli lekarz nie wyda innych zaleceń, należy przestrzegać wskazań zawartych w ulotce. Lek Maxon
Forte jest przeznaczony jedynie dla tych pacjentów, w przypadku których dawka syldenafilu 25 mg okazała się niewystarczająco
skuteczna, by uzyskać lub utrzymać erekcję. W tym przypadku, jeśli lekarz nie wskaże inaczej, dawka jednorazowa to 50 mg syldenafilu,
co odpowiada 1 tabletce. Tabletkę Maxon Forte należy połknąć na około 1 godzinę przed planowaną aktywnością seksualną. Tabletki
powlekane należy popić szklanką wody.

W czasie stosowania leku Maxon Forte u niektórych pacjentów mogą wystąpić działania niepożądane. Bardzo często przyczynia się on
do wystąpienia dolegliwości bólowych głowy. Często powoduje także nudności i zawroty głowy, a poza tym może powodować
niestrawność i uczucie zatkanego nosa. Do częstych skutków ubocznych wynikających ze stosowania Maxon Forte należą też
uderzenia gorąca i nagłe zaczerwienienia twarzy, a także widzenie z kolorową poświatą, zaburzenia widzenia lub niewyraźne widzenie.
Pozostałe skutki uboczne leku można sprawdzić w ulotce dołączonej do opakowania.

Nie wszyscy mężczyźni z zaburzeniami erekcji mogą stosować lek Maxon Forte. Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na syldenafil
lub składniki pomocnicze tabletek powlekanych. Lek nie powinien być podawany pacjentom w wieku poniżej 18 lat i nie jest
przeznaczony dla kobiet. Nie powinni przyjmować go pacjenci stosujący azotany lub leki, które uwalniają tlenek azotu. Lek Maxon Forte
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jest także przeciwwskazany w przypadku ciężkich chorób serca lub wątroby i nie powinni go przyjmować pacjenci stosujący riocyguat.
Leku nie należy przyjmować też po niedawno przebytym zawale serca lub udarze. Poza tym nie jest wskazany przy niskim ciśnieniu
tętniczym krwi. Leku Maxon Forte nie należy łączyć z innymi lekami na bazie syldenafilu. Pozostałe skutki uboczne są opisane w
dołączonej do opakowania ulotce.

  
  

  
 

  

 

  

  Syldenafil 50 mg, 2 tabletki powlekane  

  Najwyższa dawka syldenafilu
  dostępna bez recepty1  
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JAK DZIAŁA LEK?
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  MAXON FORTE wspomaga rozkurcz mięśni gładkich w ciałach jamistych2, powodując zwiększenie napływu krwi do prącia podczas
podniecenia seksualnego.  

 

 

  
 

  
  Rewolucja bez recepty na zaburzenia erekcji. Poprawia jakość życia seksualnego. Jedna z najlepszych substancji na świecie w leczeniu
zaburzeń erekcji.

  Dostępny jedynie w aptekach.  
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OCENY PRODUKTU

 

          
  

 

 

 

 

  

  
  
  
 

  

  Super działanie, stał wcześniej na pół możliwości po delikatnych pieszczotach twardość jak za dawnych lat. Partnerka mówi, że takich
orgazmów za jednym razem jeszcze nie miała!  

 

  

  
 

  

  Wyśmienity! Po godzinie była pierwsza fala z 30 min akcją, potem po trzech godzinach była 2 fala z 20 min akcją, trzeciej fali nie było,
bo partnerka uciekła.  
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  Nie więcej niż 1 zaraz potem wszystko pracuje tak jak ma ;-) po 2 zaraz głowa boli!  

 

  

  
 

  

  Znakomity! Panowie, nie warto się męczyć, jak coś niedostatecznie działa :D To proste, skuteczne i TANIE rozwiązanie, by życie wróciło
do 100%.  

 

  

 

  
  
 

  

  Bardzo dobre polecam i skuteczne szkoda że nie ma w sprzedaży tabletek 100 mg.  

 

  

  
 

  

  Wypadła mi 1 tabletka na niebezpiecznym zakręcie. To nawet jego wyprostowało.  
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  to naprawdę działa, jeden numerek, 10 min. przerwy i kolejny ,jak za młodych lat POLECAM!!!!  

 

  

  
 

  

  Produkt który w moim wieku jest niezastąpiony i pozwala cieszyć się życiem.  

 

  

 

  

 

 

 

 

  

  
  
  
  
  
CZY WIESZ, ŻE...
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1.7 mln

  Polaków cierpi na problemy z erekcją3  

 

  
 

  

  
  
65%

  Z nich nigdy nie powiedziało o tym lekarzowi3  
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80%

  Polaków przy wyborze specyfiku kieruje się łatwością dostępu (bez recepty)3  

 

 

 

 

 

  
  
  
  
 

  
JAK DZIAŁA SYLDENAFIL?

  Może być stosowany nie tylko w przypadku niewielkiego nasilenia dolegliwości związanych z zaburzeniami erekcji. Wśród chorych,
którzy wcześniej korzystali z innych metod leczenia zaburzeń erekcji, jego przyjmowanie staje się preferowaną formą terapii. U wielu
leczonych pacjentów podawanie syldenafilu powoduje poprawę potencji w zadowalającym ich stopniu, co skutkuje wzrostem komfortu
życia4. Działanie syldenafilu potwierdzono u różnych grup pacjentów z zaburzeniami erekcji, również tych cierpiących dodatkowo na
przykład na cukrzycę, depresję, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia lipidowe, chorobę niedokrwienną serca, będących po operacji gruczołu
krokowego czy w podeszłym wieku2.  
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  Poprawia jakość2

  Życia seksualnego  

  
 

  
1 tabletka5

  
  MAXON FORTE
  50 mg syldenafilu  
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5 godzin5

  
  Maksymalny czas działania
  Wymaga stymulacji seksualnej  

  
 

  
12 minut5
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  Tyle wystarczy by zadziałała
  Zażyj przed stosunkiem  

 

 

  
  
  
  
CZY MOGĘ ZAŻYWAĆ MAXON FORTE?

Sprawdź to wypełniając ankietę bezpieczeństwa!

  

Przejdź do ankiety 

Przejdź do ankiety PDF  

  
  WYBIERZ ROZMIAR OPAKOWANIA W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB  

 

 

  
2 tabletki
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  4 tabletki 
NOWOŚĆ
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  Maxon FORTE. Spróbuj sam.
  Podziękujesz nam później.  
POBIERZ CHPL6

  POBIERZ ULOTKĘ
  POBIERZ IOL7

   

  
  
  
  
PRZECZYTAJ ULOTKĘ

 

 

  
  
  
              
  
  
    

Skład    

  
  

  Każda tabletka powlekana zawiera 50 mg syldenafilu w postaci syldenafilu cytrynianu.  

 

  
  
    

Wskazania do stosowania    

  
  

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

  
  

  Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Przeciwwskazane jest równoczesne stosowanie
syldenafilu z lekami uwalniającymi tlenek azotu (takimi jak azotyn amylu) lub azotanami w jakiejkolwiek postaci. Jednoczesne
stosowanie syldenafilu, i leków takich jak riocyguat, jest przeciwwskazane, ponieważ może prowadzić do objawowego niedociśnienia
tętniczego. Produkt leczniczy MAXON FORTE jest przeciwwskazany u pacjentów, którzy utracili wzrok w jednym oku w wyniku
niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego. 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. Stosowanie syldenafilu u tych pacjentów jest przeciwwskazane.  

 

  
  
    

Dawkowanie i sposób podania    

  
  

  Stosowanie u dorosłych
  Jeśli pacjent stosował wcześniej produkty lecznicze zawierające syldenafil w dawce 50 mg lub większej, zalecaną dawką jest 50 mg
syldenafilu przyjmowane, w zależności od potrzeb, około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną. W przeciwnym razie produkt
leczniczy MAXON FORTE w dawce 50 mg należy stosować tylko w przypadku, jeśli pacjent po zastosowaniu syldenafilu w dawce 25 mg
nie odczuł pożądanego efektu (czyli nie uzyskał wzwodu wystarczającego do odbycia stosunku).

  Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego częściej niż raz na dobę.

  Jeżeli produkt leczniczy MAXON FORTE jest przyjmowany podczas posiłku, początek działania leku może być opóźniony w porównaniu
do przyjęcia leku na czczo (patrz punkt 5.2). W przypadku, gdy o zastosowaniu leczenia farmakologicznego decyduje lekarz, może on
zalecić dawkę początkową 50 mg. W zależności od skuteczności i tolerancji produktu leczniczego, lekarz może dawkę zwiększyć do
100 mg lub zmniejszyć do 25 mg.  

 

  
  
    

Podmiot odpowiedzialny    
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  Adamed Pharma S.A.
  Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A
  05-152 Czosnów.  

 

 

 

  

  [1] Maxon Forte zawiera najwyższą dawkę syldenafilu dostępną bez recepty na polskim rynku http://www.leksykon.com.pl/szukaj-
leku.html (dostęp 09.12.2020).  

  [2] Inhibitory fosfodiesterazy typu 5 — podobieństwa i różnice. Z. Lew-Starowicz. Seksuologia Polska 2003, 1, 2, 79–82.  

  [3] Według danych Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej Badanie przeprowadzone metodą CAWI przez GfK Polonia w lutym
2016 r. Analizą objęto reprezentatywną grupę 600 Polaków w wieku 40-65 lat, u których występowanie problemów z potencją zostało
stwierdzone na podstawie odpowiedzi na pytania kwestionariusza IIEF5.  

  [4] B. Pawlicki, Leczenie zaburzeń erekcji iniekcjami do ciał jamistych, „Seksuologia Polska” 2003, 1 (1), str. 31-34.  

[5] Zgodnie z CHPL.

[6] Charakterystyka Produktu Leczniczego.

[7] Informacja o leku.

  [8] Opinie są oryginalną pisownią i pochodzą z serwisu Ceneo.  

  

MAO/08510/05/21

  

  Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych
i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.  
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Informacje o produkcie
Maxon Forte to lek na erekcję w postaci tabletek, przeznaczony dla mężczyzn z zaburzeniami utrzymania wystarczającego do odbycia
stosunku wzwodu. Lek Maxon Forte wspomaga rozkurcz naczyń krwionośnych w prąciu, co przekłada się na zwiększenie napływu krwi
do prącia (wywołanie i utrzymanie erekcji) w trakcie podniecenia seksualnego. Maxon Forte nie stymuluje doznań seksualnych —
umożliwia natomiast uzyskanie utrzymującej się erekcji i możliwość odbycia satysfakcjonującego stosunku płciowego.

Lek Maxon Forte jest stosowany w leczeniu impotencji, czyli braku możliwości uzyskania lub utrzymania erekcji w stopniu niezbędnym
do odbywania stosunków seksualnych, pomimo wystąpienia podniecenia. Substancją czynną leku Maxon Forte jest syldenafil — każda
tabletka Maxon Forte zawiera 50 mg tej substancji.

Opakowanie zawiera 2. tabletki leku Maxon Forte.

Składniki
● Każda tabletka powlekana zawiera 50 mg syldenafilu w postaci syldenafilu cytrynianu.
● Substancja pomocnicza o znanym działaniu: każda tabletka powlekana o mocy 50 mg zawiera 3,26 mg laktozy jednowodnej.

Wskazania i działanie
Produkt leczniczy MAXON FORTE 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 Forte niezbędna jest stymulacja seksualna.

Przeciwwskazania
● Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku Maxon Forte.
● 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 schorzeniami układu sercowo-naczyniowego, takimi jak niestabilna
dławica piersiowa lub ciężka niewydolność serca).
● Produkt leczniczy MAXON FORTE 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
Stosowanie u dorosłych:
Zalecaną dawką leku Maxon Forte jest 50 mg syldenafilu przyjmowane, w zależności od potrzeb, około godzinę przed planowaną
aktywnością seksualną. W zależności od skuteczności i tolerancji produktu leczniczego, dawkę można zwiększyć do 100 mg lub
zmniejszyć do 25 mg. Maksymalna zalecana dawka wynosi 100 mg. Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego częściej niż raz na
dobę. Jeżeli produkt leczniczy MAXON FORTE jest przyjmowany podczas posiłku, początek działania leku może być opóźniony w
porównaniu do przyjęcia leku na czczo.
Pacjenci w podeszłym wieku
Dostosowanie dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku nie jest wymagane (≥ 65 lat).
Dzieci i młodzież
Produkt leczniczy MAXON FORTE nie jest wskazany dla osób w wieku poniżej 18 lat.

Działania niepożądane
Do działań niepożądanych najczęściej zgłaszanych przez pacjentów przyjmujących syldenafil (substancja czynna leku Maxon Forte) w
badaniach klinicznych należał bardzo często ból głowy. Często: zawroty głowy, zaburzenia widzenia barwnego, zaburzenia widzenia,
niewyraźne widzenie, nagłe zaczerwienienia, uderzenia gorąca, uczucie zatkanego nosa, nudności, niestrawność, nieżyt nosa,
nadwrażliwość, senność, niedoczulica, zaburzenia Łzawienia, ból oczu, światłowstręt, fotopsja, przekrwienie oka, jaskrawe widzenie,
zapalenie spojówek, zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, szum w uszach, tachykardia, kołatania serca, nadciśnienie tętnicze,
niedociśnienie, krwawienie z nosa, zatkanie zatok, choroba refluksowa przełyku, wymioty, ból w górnej części jamy brzusznej, suchość w
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ustach, wysypka, ból mięśni, ból w kończynie, krwiomocz, ból w klatce piersiowej, zmęczenie, uczucie gorąca, przyspieszona akcja serca.
Rzadko: udar naczyniowy mózgu,
przemijający napad niedokrwienny, drgawki, drgawki nawracające, omdlenie, przednia niedokrwienna neuropatia nerwu wzrokowego
niezwiązana z zapaleniem tętnic (NAION), zamknięcie naczyń siatkówki, krwotok siatkówkowy, retinopatia miażdżycowa, zaburzenia
siatkówki, jaskra, ubytki pola widzenia, widzenie podwójne, zmniejszona ostrość widzenia, krótkowzroczność, niedomoga widzenia,
zmętnienie ciała szklistego, zaburzenie tęczówki, rozszerzenie źrenicy, widzenie obwódek wokół źródeł światła (ang. halo vision), obrzęk
oka, obrzmienie oka, zaburzenia oka, przekrwienie spojówek, podrażnienie oka, nieprawidłowe odczucia we wnętrzu oka, obrzęk powieki,
odbarwienie twardówki, utrata słuchu, nagła śmierć sercowa, zawał mięśnia sercowego, arytmia komorowa, migotanie przedsionków,
niestabilna dławica, uczucie ucisku w gardle, obrzęk nosa, suchość nosa, niedoczulica jamy ustnej, zespół Stevensa-Johnsona (ang.
Stevens Johnson Syndrome, SJS), martwica toksyczna naskórka (ang. Toxic Epidermal Necrolysis, TEN), krwawienie z prącia, priapizm,
krwawa sperma, nasilona erekcja, drażliwość.

Zgłaszane tylko po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu: zaburzenia widzenia barwnego: widzenie na zielono, chromatopsja,
widzenie na niebiesko, widzenie na czerwono, widzenie na żółto, zaburzenia łzawienia: zespół suchego oka, zaburzenie łzawienia,
zwiększone łzawienie.

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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