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Stymen 10 mg x 60 tabl
 

Cena: 45,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 tabl

Postać Tabletki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Prasteronum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Stymen 10 mg w postaci tabletek jest preparatem z prasteronem, czyli hormonem steroidowym, którego poziom w organizmie
maleje wraz z wiekiem. Najwyższe stężenie tego hormonu obserwuje się u mężczyzn w wieku 20–30 lat, po czym stopniowo jego ilość
zaczyna spadać. Na co jest Stymen 10 mg? Wskazaniem do stosowania leku jest uzupełnienie niedoborów prasteronu, co prowadzi do
wzrostu poziomu testosteronu w organizmie mężczyzny. Lek Stymen 10 mg jest wskazany w przypadku tych mężczyzn, którzy
zauważyli u siebie spadek sprawności fizycznej i seksualnej oraz pogorszenie samopoczucia. Tabletki sprawdzą się także przy
andropauzie u mężczyzn. Lek Stymen 10 mg poprawia sprawność seksualną mężczyzny, poza tym pozytywnie wpływa na jego
sprawność fizyczną. Poprawia również nastrój i przywraca chęci do życia, tym samym wpływając na jego stan psychiczny.

W opakowaniu znajduje się 60 tabletek Stymen 10 mg. W skład 1 tabletki leku wchodzi 10 mg prasteronu i substancje pomocnicze. Lek
należy stosować po wcześniejszym zapoznaniu się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Podane w niej dawkowanie Stymen 10
mg powinno być przestrzegane, chyba że lekarz je zmodyfikuje. Zalecane jest też dostosowanie dawkowania Stymen 10 mg do stężenia
prasteronu w surowicy i do skuteczności terapii. Zazwyczaj zaleca się w dawce początkowej stosowanie 1 tabletki Stymen 10 mg
dziennie, natomiast maksymalna dawka dobowa leku wynosi 5 tabletek. W razie konieczności zwiększania dawki zaleca się robienie
tego stopniowo. Jest dopuszczalne zwiększanie dawki o 1 tabletkę co ok. 2 tygodnie, aż pacjent otrzyma pożądany efekt. Lek jest
przeznaczony do długotrwałego stosowania, a efekty jego działania są widoczne po kilku tygodniach przyjmowania tabletek.

Lek Stymen 10 mg może mieć działania niepożądane, chociaż nie u każdego muszą się pojawić. Rzadko lek powoduje trądzik i
nadmierne owłosienie. Może też powodować niskie brzmienie głosu oraz przyczyniać się do łysienia kątowego typu męskiego. Lek
Stymen 10 mg może również przyczyniać się do pojawiania się zmian łojotokowych na skórze, poza tym może powodować obrzęki
związane z zatrzymaniem soli i wody w organizmie oraz wzrost apetytu, nudności i wymioty. Pozostałe skutki uboczne Stymen 10 mg
wyszczególniono w ulotce dołączonej do opakowania.

Nie wszyscy mogą przyjmować lek Stymen 10 mg. Przeciwwskazaniem jest stosowanie preparatu przez pacjentów nadwrażliwych na
chociaż jeden z jego składników. Tabletki Stymen 10 mg nie powinny być zażywane przez pacjentów z ciężką niewydolnością nerek i
wątroby. Przeciwwskazaniem jest również zażywanie tabletek przy przeroście gruczołu krokowego oraz przy raku gruczołu krokowego.
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Przeciwwskazanie Stymen 10 mg stanowi również rak sutka u mężczyzny oraz inne nowotwory. Tabletki nie mogą być podawane
dzieciom i nie powinny być stosowane u mężczyzn w wieku poniżej 40. lat. Leku nie powinni przyjmować sportowcy, ponieważ jest
zaliczany do środków niedozwolonych w sporcie.

Skład

1 kapsułka zawiera 10 mg prasteronu (prasteronum)
Substancje pomocnicze: Jedna tabletka zawiera ok. 100 mg laktozy jednowodnej.

Wskazania i działanie
Stymen uzupełnia niedobory prasteronu przez co wzrasta poziom testosteronu w organizmie. Poprawia to kondycje fizyczną i podnosi
sprawność seksualną mężczyzny. Pozytywnie wpływa na stan psychiczny - poprawia nastrój i przywraca chęć do życia.

Stymen przeznaczony jest dla mężczyzn po 40. roku życia, u których dostrzega się niedobory prasteronu w organizmie. Tabletki
Stymen zalecane są szczególnie mężczyznom, u których występuje:

obniżona sprawność seksualna,
spadek sprawności fizycznej,
pogorszenie ogólnego samopoczucia.

Lek przeznaczony do długotrwałego stosowania

Dawkowanie
Dawkowanie należy dostosować do stężenia prasteronu w surowicy oraz skuteczności leczenia.
Zalecane dawki dla mężczyzn:

początkowa dawka: 10 mg/doba (1 tabletka)
maksymalna dawka: 50mg/doba (5 tabletek)

Początkową dawkę należy stopniowo zwiększać - 10 mg/doba co dwa tygodnie - do uzyskania pożądanego działania.

Przeciwwskazania
nadwrażliwość na składniki preparatu,ciężka niewydolność wątroby i nerek, przerost i rak gruczołu krokowego, rak sutka u mężczyzn
i inne nowotwory.
Przestrzega się przed podawaniem tabletek Stymen osobom poniżej 40. roku życia.

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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