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Silcontrol 25 mg x 4 tabl
 

Cena: 17,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 4 tabl

Postać Tabletki

Producent ALVOGEN

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Sildenafilum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Silcontrol w postaci tabletek jest produktem z sildenafilem, który przeznaczony jest dla mężczyzn pełnoletnich. Opakowanie leku
ma specjalne narzędzie diagnostyczne – umożliwia ono samodzielne sprawdzenie, czy dana osoba może lek stosować bezpiecznie. Na
co jest Silcontrol? Wskazaniem do stosowania leku są zaburzenia wzwodu u dorosłych mężczyzn, znane również pod nazwą
impotencja. Lek może być pomocny w przypadku trudności z osiągnięciem erekcji lub problemów z utrzymaniem wzwodu przez czas
niezbędny do odbycia satysfakcjonującego partnerów współżycia. Składnikiem czynnym leku jest sildenafil, czyli substancja będąca
inhibitorem fosfodiesterazy typu 5. Działanie Silcontrol polega na wspomaganiu rozkurczu naczyń krwionośnych prącia, co znów
skutkuje większym napływem krwi do jego ciał jamistych. Warunkiem osiągnięcia i utrzymania erekcji z zastosowaniem leku Silcontrol
jest pobudzenie seksualne – tabletki nie przyczynią się do erekcji, jeśli nie pojawi się bodziec seksualny wywołujący u mężczyzny
podniecenie.

W opakowaniu znajdują się 4 tabletki Silcontrol. W skład 1 tabletki leku wchodzi 25 mg sildenafilu oraz składniki pomocnicze. Przed
zastosowaniem leku należy zapoznać się z dołączoną do niego ulotką. Jeśli lekarz nie wskaże inaczej, opisane w ulotce dawkowanie
Silcontrol powinno być przestrzegane. Zalecana dawka sildenafilu to 25 mg, co odpowiada 1 tabletce Silcontrol. Leku nie należy
stosować częściej niż 1 raz na dobę. Najlepiej tabletkę przyjąć na około 1 godzinę przed planowanym współżyciem. Tabletki Silcontrol
należy połykać w całości, popijając wodą. Zazwyczaj produkt leczniczy zaczyna działać w czasie ½-1 godziny od przyjęcia, pod
warunkiem podniecenia seksualnego.

U niektórych pacjentów mogą się pojawić działania niepożądane leku Silcontrol, chociaż nie występują one u każdego. Bardzo często
lek powoduje bóle głowy, a często może przyczyniać się do wystąpienia nudności, uderzeń gorąca i nagłego zaczerwienienia twarzy.
Dodatkowo często produkt powoduje zawroty głowy i niestrawność, a także uczucie zatkanego nosa i zaburzenia widzenia bądź
niewyraźne widzenie czy też widzenie z kolorową poświatą. Jeśli chodzi o niezbyt częste działania niepożądane leku Silcontrol, wymienić
można między innymi przyspieszenie bicia serca i wymioty, a także pojawienie się krwi w moczu, suchości w jamie ustnej, kołatania
serca czy też wrażliwości na światło. Pozostałe skutki uboczne leku Silcontrol przedstawiono w ulotce.

Lek Silcontrol ma przeciwwskazania, więc nie każdy powinien z niego korzystać. Przeciwwskazaniem do stosowania produktu jest
nadwrażliwość na jego składnik czynny lub pomocnicze, a oprócz tego wiek poniżej 18 lat. Lek nie powinien być stosowany przy ciężkiej
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chorobie serca lub wątroby, poza tym przeciwwskazanie stanowi niedawno przebyty udar bądź zawał serca. Leku nie należy przyjmować
wraz z lekami uwalniającymi tlenek azotu oraz zawierającymi w składzie azotany. Przeciwwskazaniem są też rzadkie choroby oka, a
dodatkowe przeciwwskazania można sprawdzić w ulotce.

Skład

Substancja czynna leku Silcontrol: sildenafil.

Jedna tabletka zawiera 25mg sildenafilu (w postaci cytrynianu).

Substancje pomocnicze leku: wapnia wodorofosforan dwuwodny, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian, krzemionka
koloidalna bezwodna, kroskarmeloza sodowa; otoczka: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 6000, talk, indygotyna
(E 132), lak.

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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