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Mensil 25 mg x 4 tabl do żucia
 

Cena: 21,60 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 4 tabl

Postać Tabletki

Producent HASCO-LEK

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Sildenafilum

Opis produktu
 

Wstęp
Mensil to lek w formie tabletek do żucia, który stosowany jest w leczeniu zaburzeń wzwodu (impotencji definiowanej jako niemożność
uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego) u dorosłych mężczyzn. Działanie leku Mensil
polega na zwiększeniu napływu krwi do prącia mężczyzny podczas podniecenia seksualnego.
Substancją czynną leku Mensil jest sildenafil, który należy do grupy inhibitorów fosfodiesterazy typu 5 i od lat stosowany jest z dużym
powodzeniem w leczeniu impotencji u mężczyzn. Sildenafil zwiększa napływ krwi do członka w trakcie pobudzenia seksualnego, co w
efekcie pozwala na uzyskanie erekcji. Stosowanie leku Mensil jest wskazane u dorosłych mężczyzn, którzy mają problem z uzyskaniem
erekcji lub utrzymaniem jej tak długo, by móc odbyć stosunek seksualny. Jedno opakowanie leku Mensil zawiera 4 tabletki do
rozgryzania i żucia.

Skład

Substancją czynną leku jest syldenafil.
1 tabletka do rozgryzania i żucia zawiera 25 mg syldenafilu w postaci cytrynianu.

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: polakrylina potasowa, krzemionka koloidalna bezwodna, laktoza jednowodna,
powidon K-30, aspartam (E 951), kroskarmeloza sodowa, aromat miętowy, magnezu stearynian, potasu wodorotlenek (do
ustalenia pH) i kwas solny (do ustalenia pH).

Wskazania i działanie
Mensil  to reparat leczniczy w tabletkach do rozgryzania i żucia, który przeznaczony jest dla mężczyzn z problemem z wywołaniem oraz
utrzymaniem erekcji niezbędnej do prowadzenia satysfakcjonującego życia seksualnego. Przyjmowanie leku Mensil jest zalecane
dorosłym mężczyznom, u których występują zaburzenia wzwodu. Substancją czynną leku jest sildenafil, który zwiększa napływ krwi do
członka podczas pobudzenia seksualnego, co w efekcie umożliwia uzyskanie erekcji pozwalającej na odbycie stosunku płciowego.
Lek Mensil powinien być przyjmowany na około godzinę przed planowanym współżyciem z partnerką. Co więcej, do uzyskania
prawidłowego efektu działania leku niezbędne jest podniecenie seksualne. Okres działania leku Mensil od momentu jego przyjęcia do
osiągnięcia pożądanego efektu jest zróżnicowany i zależy m.in. od wieku oraz stanu zdrowia mężczyzny, a także od takich czynników jak
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np. spożycie obfitego posiłku.

Przeciwwskazania
Lek Mensil nie powinien być przyjmowany w sytuacji, gdy:

pacjent ma uczulenie na syldenafil lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
pacjent przyjmuje azotany lub leki uwalniające tlenek azotu, ponieważ ich jednoczesne stosowanie może prowadzić do
niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego krwi,
w przypadku ciężkich chorób serca lub wątroby,
po niedawno przebytym udarze lub zawale serca oraz w przypadkach niskiego ciśnienia tętniczego krwi.

Dawkowanie
Lek Mensil należy przyjmować zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza czy też farmaceuty.
Co więcej, przed przyjęciem leku należy skorzystać z załączonego narzędzia diagnostycznego, które pomoże ocenić bezpieczeństwo
stosowania leku Mensil. Zalecana dla dorosłego mężczyzny dawka leku Mensil wynosi 25 mg syldenafilu (1 tabletka). Należy pamiętać,
by lek nie był przyjmowany częściej niż raz na dobę. Po pobudzeniu seksualnym lek ten może zacząć działać po około 0,5 do 1 godziny
od momentu jego zażycia. Zjedzenie obfitego posiłku może przyczynić się do wydłużenia czasu reakcji organizmu mężczyzny na
działanie leku. Każdą tabletkę należy rozgryźć i żuć. Tabletki nie wymagają popijania wodą.

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

reakcja alergiczna - występuje niezbyt często (może wystąpić u 1 na 100 pacjentów). Objawy: nagły świszczący oddech,
trudności w oddychaniu lub zawroty głowy, obrzęk powiek, twarzy, ust lub gardła
bóle w klatce piersiowej - występują niezbyt często – jeśli wystąpią w trakcie lub po stosunku płciowym należy przyjąć pozycję
półsiedzącą 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 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: ciężkie łuszczenie się i obrzęk skóry, powstawanie pęcherzy w jamie ustnej,
na narządach płciowych i dookoła oczu, gorączka
napady padaczkowe lub drgawki - występują rzadko

Inne działania niepożądane:
Bardzo często (może wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów): ból głowy.
Często (może wystąpić u 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 (może wystąpić u 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, bóle mięśni, senność, osłabione czucie dotyku, zawroty głowy, 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 (może wystąpić u 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 białka oka, krwawienie z prącia,
obecność krwi w spermie, suchość nosa, obrzęk wewnątrz nosa, uczucie drażliwości oraz nagłe osłabienie lub utrata słuchu.
Po wprowadzeniu leku do obrotu, rzadko zgłaszano przypadki niestabilnej dławicy (choroba serca) oraz nagłej śmierci. Istotne, że u
większości, ale nie u wszystkich mężczyzn, u których wystąpiły te działania niepożądane, zaburzenia czynności serca występowały już
przed przyjęciem leku zawierającego syldenafil. Nie jest możliwe określenie czy te działania niepożądane miały związek ze stosowaniem
leku zawierającego syldenafil.

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
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lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
 

Galeria
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