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Inventum Max 0,05g 4 tabletki
 

cena: 16,03 pln

Opis słownikowy

Działanie wspomagające

Opakowanie 4 sztuki

Postać tabletki do rozgryz.i żucia

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Sposób aplikacji doustnie

Substancja
czynna/dawka

Sildenafilum

Wskazania zaburzenia erekcji

Opis produktu
 

Opis:
Produkt leczniczy Inventum Max jest wskazany do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością
uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego.
Inventum Max zawiera podwójną dawkę* syldenafilu w 1 tabletce, której skuteczność w leczeniu zaburzeń erekcji potwierdzają badania.

Największy komfort w stosowaniu Inventum Max dotyczy pełnej kontroli, którą lek daje Pacjentowi po zastosowaniu. Aby doszło do
erekcji niezbędne jest podniecenie i stymulacja seksualna. Jest to niewątpliwą zaletą działania syldenafilu, ponieważ nie ma mowy o
wstydliwym wzwodzie, w momencie, w którym jest niechciany.

Skład:
Substancja czynna
Każda tabletka zawiera 50 mg syldenafilu tworzącego się in situ z 70, 24 mg cytrynianiu syldenafilu.

Wskazania:
Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub
utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. W celu skutecznego działania produktu leczniczego Inventum
Max niezbędna jest stymulacja seksualna.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ze względu na wpływ syldenafilu na przemiany
metaboliczne, w których biorą udział tlenek azotu i cykliczny guanozynomonofosforan (cGMP) nasila on hipotensyjne działanie
azotanów. Przeciwwskazane jest zatem równoczesne stosowanie syldenafilu z lekami uwalniającymi tlenek azotu (takimi jak azotyn
amylu) lub azotanami w jakiejkolwiek postaci. Jednoczesne stosowanie inhibitorów PDE5, w tym syldenafilu, i leków pobudzających
cyklazę guanylową, takich jak riocyguat, jest przeciwwskazane, ponieważ może prowadzić do objawowego niedociśnienia tętniczego.
Produktów leczniczych przeznaczonych do leczenia zaburzeń erekcji, w tym syldenafilu nie należy stosować u mężczyzn, u których
aktywność seksualna nie jest wskazana (np. pacjenci z ciężkimi chorobami układu sercowo-naczyniowego, takimi jak niestabilna
dławica piersiowa lub ciężka niewydolność serca). Produkt leczniczy jest przeciwwskazany u pacjentów, którzy utracili wzrok w jednym
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oku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (ang. Non-arteritic anterior
ischaemic optic neuropathy, NAION) niezależnie od tego, czy miało to związek, czy nie miało związku z wcześniejszą ekspozycją na
inhibitor PDE5. Nie badano bezpieczeństwa stosowania syldenafilu w następujących grupach pacjentów: pacjentów z ciężką
niewydolnością wątroby, niedociśnieniem (ciśnienie krwi < 90/50 mmHg), po niedawno przebytym udarze lub zawale serca oraz ze
stwierdzonymi dziedzicznymi zmianami degeneracyjnymi siatkówki, takimi jak barwnikowe zwyrodnienie siatkówki (retinitis pigmentosa)
(niewielka część tych pacjentów ma genetycznie uwarunkowane nieprawidłowości fosfodiesterazy siatkówki). Stosowanie syldenafilu u
tych pacjentów jest przeciwwskazane.

Dodatkowe informacje:
Przed użyciem należy przeczytać ulotkę i wykonać Test diagnostyczny.
Lek do stosowania wyłącznie przez dorosłych mężczyzn.
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