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Maxon Active 25 mg, 8 tabletek powlekanych
 

Cena: 25,01 zł

Opis słownikowy

Dawka 0,025 g

Opakowanie 8 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA

Rejestracja LEK

Substancja
czynna

Sildenafilum

Opis produktu
 

Opis leku:

MAXON zawiera substancję czynną –syldenafil, który należy do leków z grupy inhibitorów fosfodiesterazy typu 5(PDE5). Lek działa
poprzez wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu, zwiększając napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego.
MAXON pomaga osiągnąć wzwód jedynie pod warunkiem uprzedniego pobudzenia seksualnego.
Lek MAXON jest stosowany w leczeniu zaburzeń wzwodu u dorosłych mężczyzn, czyli impotencji definiowanej jako niemożność
uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego.

Kiedy nie stosować leku MAXON

•Jeśli pacjent ma uczulenie na syldenafil lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).
•Jeśli pacjent przyjmuje azotany, ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia
tętniczego.
Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek leki z tej grupy -leki te są często stosowane w celu łagodzenia
objawów dławicy piersiowej („ból w klatce piersiowej”). W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
•Jeśli pacjent przyjmuje leki uwalniające tlenek azotu (takie jak azotyn amylu, tzw. poppers), ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie
może również prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego.
•Jeśli pacjent przyjmuje riocyguat. Jest to lek stosowany w leczeniu nadciśnienia płucnego (tj. wysokiego ciśnienia krwi w płucach) i
przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego (tj. wysokiego ciśnienia w płucach spowodowanego przez zakrzepy krwi).
Wykazano, że inhibitory PDE5, takie jak MAXON, nasilają działanie obniżające ciśnienie krwi przez ten lek. Jeśli pacjent przyjmuje
riocyguat lub nie jest pewien, należy poinformować o tym lekarza.
•Jeśli u pacjenta stwierdzono ciężkie choroby serca lub wątroby.
•Jeśli u pacjenta niedawno wystąpił udar lub zawał serca oraz w przypadkach niskiego ciśnienia tętniczego krwi.
•Jeśli u pacjenta występują dziedziczne zmiany degeneracyjne siatkówki, takie jak zwyrodnienie barwnikowe siatkówki (retinitis
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pigmentosa).
•Jeśli u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek utratę wzroku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii
nerwu wzrokowego.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku MAXON należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką w przypadku:
•Niedokrwistości sierpowatokrwinkowej (nieprawidłowość dotycząca czerwonych ciałek krwi), białaczki(choroba nowotworowa krwi),
szpiczaka mnogiego (choroba nowotworowa szpiku kostnego).
•Jeśli u pacjenta stwierdzono anatomiczne zniekształcenie prącia lub chorobę Peyroniego.
•Dolegliwości ze strony serca. W tym przypadku lekarz powinien ocenić czy stan serca pozwala na dodatkowy wysiłek, jaki wiąże się z
aktywnością seksualną.
•Choroby wrzodowej lub zaburzeń krzepnięcia (jak hemofilia).
•Jeśli wystąpi nagłe pogorszenie widzenia lub nagła utrata wzroku, należy przerwać stosowanie leku MAXON i natychmiast
skontaktować się z lekarzem.

Leku MAXON nie należy stosować jednocześnie z innymi stosowanymi doustnie lub miejscowo rodzajami terapii zaburzeń wzwodu.
Leku MAXON nie należy stosować jednocześnie z terapiami tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP) z zastosowaniem syldenafilu ani
innymi inhibitorami PDE5.
Leku MAXON nie należy przyjmować, jeśli nie stwierdzono zaburzeń erekcji.
MAXON nie jest lekiem przeznaczonym dla kobiet.

Specjalne uwagi dotyczące pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby powinni poinformować o tym lekarza. Lekarz może zadecydować o zastosowaniu
mniejszej dawki leku MAXON.

 Producent:

Adamed Pharma

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, 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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