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Maxon forte 50 mg x 4 tabl
 

Cena: 41,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 4 tabl

Postać Tabletki

Producent ADAMED

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Sildenafilum

Opis produktu
 

  
  

  
 

  

 

  

  Syldenafil 50 mg, 4 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.  

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

http://www.aptekaotc.pl
https://rc.custommerce.pl/adamed/1_maxon_forte/4_tabletki/files/2020.02.28__Maxon_Forte__50_mg_SPC.pdf
https://rc.custommerce.pl/adamed/1_maxon_forte/4_tabletki/files/2020.02.28__Maxon_Forte__50_mg_SPC.pdf
https://rc.custommerce.pl/adamed/1_maxon_forte/4_tabletki/files/2020.02.28__Maxon_Forte__50_mg_PIL.pdf
https://rc.custommerce.pl/adamed/1_maxon_forte/4_tabletki/files/IoL_Maxon_Forte_11.02.2021.pdf
https://rc.custommerce.pl/adamed/1_maxon_forte/4_tabletki/files/IoL_Maxon_Forte_11.02.2021.pdf
http://www.aptusshop.pl/


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

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

 

 

  
  
    

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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Lek Maxon Forte w postaci tabletek powlekanych z syldenafilem to produkt, który jest przeznaczony do stosowania przy zaburzeniach
erekcji, objawiających się jako niemożność osiągnięcia lub utrzymania odpowiedniego wzwodu penisa – przez czas, który jest niezbędny
do satysfakcjonującego współżycia obojga partnerów. Substancja czynna leku, syldenafil, wykazuje działanie wyłącznie w momencie
pobudzenia seksualnego. Przyczynia się wówczas do zwiększenia napływu krwi do ciał jamistych prącia, poprawiając jakość życia
seksualnego. Produkt jest przeznaczony dla osób pełnoletnich z zaburzeniami erekcji.

Na co jest produkt Maxon Forte? Wskazania do stosowania tego leku obejmują problemy z erekcją. Preparat będzie pomocny w
przypadku zaburzeń wzwodu, czy też jego utrzymania – niezbędnego do odbycia współżycia. Substancją czynną leku jest syldenafil (w
postaci syldenafilu cytrynianu), a pierwsze efekty działania produktu pojawiają się już po 12 minutach od jego zastosowania, by
następnie utrzymywać się przez kolejnych 5 godzin. Syldenafil to inhibitor fosfodiesterazy typu 5 (PDE5). Jego działanie polega na
wspomaganiu rozkurczu naczyń krwionośnych umiejscowionych w prąciu. W efekcie zwiększany jest napływ krwi do ciał jamistych
prącia, co w przypadku pobudzenia seksualnego skutkuje erekcją. Warunkiem oczekiwanego działania Maxon Forte jest bodziec
seksualny wywołujący podniecenie.

W opakowaniu znajdują się 4 tabletki powlekane Maxon Forte. W skład każdej z nich wchodzi 50 mg syldenafilu, a także składniki
pomocnicze. Zalecane dawkowanie Maxon Forte opisano szczegółowo w dołączonej do niego ulotce i należy go przestrzegać, chyba że
lekarz indywidualnie zaleci inny sposób dawkowania. Dawka 50 mg syldenafilu przeznaczona jest dla pacjentów, w przypadku których
zastosowana w przeszłości dawka 25 mg syldenafilu okazała się niewystarczająco skuteczna. Należy przyjmować wówczas 1 tabletkę
leku Maxon Forte na około godzinę przed planowanym współżyciem. Tabletkę należy połknąć w całości, popijając odpowiednią dawką
wody. Leku nie powinno się przyjmować częściej niż raz na dobę, a jeśli pacjent będzie mieć wrażenie, że produkt działa na niego zbyt
mocno lub zbyt słabo, powinien skonsultować się z lekarzem. Przyjęcie tabletki w czasie posiłku może sprawić, że efekty jej działania
pojawią się nieco później niż w przypadku przyjęcia tabletki na czczo. Nie powinno się stosować większej dawki leku, chyba że na
wyraźne wskazanie lekarza – wówczas maksymalna dawka syldenafilu to 100 mg.

Maxon Forte w postaci tabletek powlekanych może powodować u niektórych pacjentów działania niepożądane. Skutki uboczne Maxon
Forte, które wymagają zaprzestania stosowania leku i zasięgnięcia pomocy medycznej to niezbyt często występujące reakcje alergiczne
i bóle w klatce piersiowej, a także rzadko występujące nadmiernie długie i bolesne wzwody, czy też ciężkie reakcje skórne, nagłe
pogorszenie bądź utrata wzroku, a dodatkowo napady padaczkowe lub drgawki. Inne działania niepożądane Maxon Forte opisano
szczegółowo w dołączonej do opakowania ulotce, uwzględniając ich częstość występowania. Lek bardzo często wywołuje bóle głowy, a
także przyczynia się do zawrotów głowy, nudności i zaczerwienienia twarzy, a nawet do uczucia zatkanego nosa, uderzeń gorąca,
niestrawności czy też zaburzeń widzenia. Pozostałe skutki uboczne są szczegółowo opisane w ulotce.

Lek Maxon Forte nie może być stosowany przez każdego, gdyż posiada także przeciwwskazania do stosowania. Lek nie jest
dedykowany osobom z nadwrażliwością na którykolwiek z jego składników. Nie powinien być stosowany również w połączeniu z lekami
uwalniającymi tlenek azotu, czy też azotanami w różnych postaciach. Nie wolno łączyć go ponadto z lekami takimi jak riocyguat, gdyż
może to prowadzić do niedociśnienia tętniczego i powiązanych z tym stanem objawów. Produkt leczniczy nie jest przeznaczony dla
pacjentów z dziedzicznymi zmianami degeneracyjnymi siatkówki, ciężką niewydolnością wątroby, hipotonią bądź niedawno przebytym
udarem lub zawałem serca. Leku nie powinni również przyjmować pacjenci, którzy utracili wzrok w jednym oku w związku z niezwiązaną
z zapaleniem tętnic przednią niedokrwienną neuropatią nerwu wzrokowego.

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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