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Mensil 25 mg 8 tabletek do rozgryzania i żucia
 

cena: 21,92 pln

Opis słownikowy

Działanie wspomagające

Opakowanie 8 sztuk

Postać tabletka do rozgryzania i żucia

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Sposób aplikacji doustnie

Substancja
czynna/dawka

Sildenafilum

Wskazania zaburzenia erekcji

Opis produktu
 

Opis:
Mensil poprawia erekcję i wydłuża przyjemność.
Produkt Mensil zawiera skuteczną i najbardziej znaną substancję sildenafil, która wspomaga uzyskanie i utrzymanie erekcji. W
badaniach wykazano, że u 62% pacjentów, u których stosowano przyjmowanie stałej dawki tj. 25 mg syldenafilu, stwierdzono poprawę
erekcji. Produkowany jest przez jedną z największych polskich firm farmaceutycznych PPF Hasco-Lek SA. Uznany za Męską Markę roku
2019 i 2018. Dlatego Mensil to wysokiej jakości produkt i dostępny jest bez recepty.

Skład:
Jedna tabletka zawiera 25 mg sildenafilu w postaci cytrynianu

Wskazania:
Produkt leczniczy Mensil 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 Mensil niezbędna jest stymulacja seksualna.

Przeciwskazania:
Ze względu na wpływ sildenafilu na przemiany metaboliczne, w których biorą udział tlenek azotu i cykliczny guanozynomonofosforan
(cGMP), nasila on hipotensyjne działanie azotanów. Przeciwwskazane jest zatem równoczesne stosowanie sildenafilu z lekami
uwalniającymi tlenek azotu (takimi jak azotyn amylu) lub azotanami w jakiejkolwiek postaci.

Jednoczesne stosowanie inhibitorów PDE5, w tym sildenafilu, 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 sildenafilu nie należy stosować u mężczyzn, u których
aktywność seksualna nie jest wskazana (np. pacjenci z ciężkimi schorzeniami układu sercowo-naczyniowego, takimi jak niestabilna
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dławica piersiowa lub ciężka niewydolność serca).

Produkt leczniczy Mensil jest przeciwwskazany u pacjentów, którzy utracili wzrok w jednym oku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem
tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (ang. non-arteric anterior ischemic optic neuropaty, NAION), niezależnie od
tego, czy miało to związek, czy nie miało związku z wcześniejszą ekspozycją na inhibitor PDE5.

Nie badano bezpieczeństwa stosowania sildenafilu w następujących grupach pacjentów: pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby,
hipotonią (ciśnienie krwi <90/50 mm Hg), po niedawno przebytym udarze lub zawale serca oraz ze stwierdzonymi dziedzicznymi
zmianami degeneracyjnymi siatkówki, takimi jak retinitis pigmentosa (niewielka część tych pacjentów ma genetycznie uwarunkowane
nieprawidłowości fosfodiesterazy siatkówki). Stosowanie sildenadfilu u tych pacjentów jest przeciwwskazane.

Stosowanie:
Zalecana dawka to 25 mg syldenafilu przyjmowane około godzinę przed aktywnością seksualną.
Substancja zawarta w produkcie Mensil może działać nawet po 12 minutach aż do 5 godzin, dzięki czemu umożliwia on osiągnięcie
erekcji do 5 godzin od zażycia. Pamiętaj, w celu skutecznego działania produktu leczniczego Mensil niezbędna jest stymulacja
seksualna. Dodatkowo Mensil to dyskretna tabletka, która po przegryzieniu rozpuszcza się już w ustach i nie wymaga popijania.
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