Apteka Ojców Bonifratrów "Salus Infirmorum"
Ul. Sapieżyńska 3, Warszawa
729 888 387

MAXIGRA MAX 50mg 2 tabl. powl.
Cena: 16,49 PLN

Opis produktu
MAXIGRA MAX 50mg 2 tabl. powl.
Tabletki powlekane Maxigra Max to lek wspomagający przy zaburzeniach wzwodu, inaczej nazywanych impotencją. Maxigra Max
zawiera syldenafil stosowany w leczeniu niemożności uzyskania lub utrzymania erekcji pozwalającej na odbycie stosunku płciowego.
Lek ma postać niebieskich tabletek powlekanych i jest przeznaczony dla pełnoletnich mężczyzn.
Maxigra Max zawiera syldenafil, wywołujący rozkurczenie naczyń krwionośnych w prąciu, co ułatwia napływanie krwi do niego i
usztywnienie, pod wpływem pobudzenia seksualnego. W konsekwencji lek umożliwia erekcję wystarczającą do odbycia stosunku
seksualnego.
Tabletki na erekcję Maxigra Max stosuje się w leczeniu zaburzeń wzwodu u dorosłych mężczyzn, czyli impotencji. Definiuje się ją jako
niemożność uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Sildenafil pomaga osiągnąć wzwód
jedynie pod warunkiem uprzedniego pobudzenia seksualnego.
Skład:
Substancją czynną leku jest syldenafil.
1 tabletka powlekana zawiera 50 mg syldenafilu (w postaci cytrynianu).
Substancje pomocnicze: Rdzeń tabletki: mannitol (E421), krospowidon (typ A), powidon (K30), krzemionka koloidalna bezwodna, skrobia
kukurydziana, magnezu stearynian, sodu laurylosiarczan. Otoczka: hypromeloza, makrogol 6000, tytanu dwutlenek, talk, lak indygotyny
(E132).
Dawkowanie:
Przed zastosowaniem leku należy uzupełnić kwestionariusz dołączony do opakowania. Produkt można stosować u mężczyzn, którzy
stosowali już sildenafil w dawce min. 50 mg lub gdy 25 mg leku nie wywołało wystarczającej erekcji do odbycia stosunku płciowego. W
pierwszym przypadku zwykle stosowane dawkowanie Maxigry Max u pełnoletnich mężczyzn to max. 1 tabletka powlekana na dobę. Lek
należy przyjąć na około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną. Tabletkę należy połknąć w całości, popijając szklanką wody.
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Maxigra Max umożliwia osiągnięcie erekcji jedynie pod warunkiem pobudzenia seksualnego.
Nie należy przyjmować leku Maxigra Max jednocześnie z innymi lekami zawierającymi syldenafil (np. Maxigra Go, Sildenafil Medana,
Viagra).
Przeciwwskazania:
Leku nie należy stosować jeśli:
pacjent ma uczulenie na syldenafil lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
pacjent przyjmuje leki zawierające azotany, ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może prowadzić do niebezpiecznego
zmniejszenia ciśnienia tętniczego. Należy poinformować lekarza jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek leki z tej grupy. Do grupy
azotanów należą następujące leki: - nitrogliceryna (Glyceroli trinitras) – np. Nitrocard, Nitromint, Sustonit, Nitroderm, Minitran monoazotan izosorbidu (Isosorbidi mononitras) – np. Effox, Isosorbide mononitrate Vitabalans, Isosorbidi mononitras Accord,
Mono Mack, Mononit, Monosan, Olicard retard - diazotan izosorbidu (Isosorbidi dinitras) – np. Sorbonit - tetraazotan
pentaerytrolu (Pentaerythrityli tetranitras) – np. Galpent, Pentaerythritol compositum. 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.
pacjent przyjmuje leki lub inne środki uwalniające tlenek azotu (takie jak azotyn amylu, tzw. „poppers”), ponieważ ich
jednoczesne przyjmowanie może również powodować niebezpieczne zmniejszenie ciśnienia tętniczego.
pacjent przyjmuje riocyguat (np. Adempas). 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 fosfodiesterazy typu 5 (PDE5), takie jak Maxigra Max, nasilają działanie obniżające
ciśnienie krwi tego leku. Jeśli pacjent przyjmuje riocyguat lub nie jest pewien, powinien poinformować o tym lekarza.
u pacjenta stwierdzono ciężką chorobę serca lub wątroby,
u pacjenta w ciągu ostatnich miesięcy wystąpił udar lub zawał serca oraz w przypadkach niskiego ciśnienia tętniczego.
u pacjenta występują dziedziczne zmiany degeneracyjne siatkówki, takie jak zwyrodnienie barwnikowe siatkówki (retinitis
pigmentosa),
u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek utratę wzroku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej
neuropatii nerwu wzrokowego,
u pacjenta, u którego nie występują zaburzenia erekcji.
Maxigra Max nie jest lekiem przeznaczonym dla kobiet.
Działania niepożądane:
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Bardzo często występujące działania niepożądane (u więcej niż 1 na 10 pacjentów): ból głowy.
Często występujące działania niepożądane(u 1 na 10 pacjentów): nudności, nagłe zaczerwienienie twarzy, uderzenia gorąca,
niestrawność, zaburzenia widzenia, uczucie zatkanego nosa, zawroty głowy.
Niezbyt często występujące działania niepożądane(u 1 na 100 pacjentów): wymioty, wysypka skórna, podrażnienie oka,
przekrwienie oczu, ból oczu, wrażliwość na światło, kołatanie serca, szybkie bicie serca, nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie,
bóle mięśni, senność, osłabione czucie dotyku, zawroty głowy, dzwonienie w uszach, suchość w jamie ustnej, zatkane lub
niedrożne zatoki, zapalenie błony śluzowej nosa, ból w górnej części brzucha, choroba refluksowa przełyku, krew w moczu, ból
rąk lub nóg.
Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 na 1000 pacjentów): omdlenia, udar, zawał serca, nieregularne bicie serca,
przemijające zmniejszenie przepływu krwi do części mózgu, uczucie ucisku w gardle, zdrętwienie ust, krwawienie z prącia,
obecność krwi w spermie, nagłe osłabienie lub utrata słuchu.
Ostrzeżenia i środki ostrożności:
Przed zastosowaniem leku należy się zapoznać z informatorem dla pacjenta.
Leku nie należy stosować częściej niż raz na dobę.
W przypadku występowania dolegliwości sercowych, należy poradzić się lekarza przed zastosowaniem leku.
W przypadku nieprawidłowości w budowie prącia, należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.
Jeśli w czasie stosunku płciowego lub po nim wystąpią bóle w klatce piersiowej:
należy przyjąć półsiedzącą pozycję i spróbować się rozluźnić,
nie przyjmować azotanów, w celu złagodzenia bólu w klatce piersiowej,
zasięgnąć pomocy medycznej.

Plik wygenerowano: 05-07-2022

Oprogramowanie sklepu: AptusShop

Apteka Ojców Bonifratrów "Salus Infirmorum"
Ul. Sapieżyńska 3, Warszawa
729 888 387
W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej lub długich bolesnych wzwodów (ponad 4h) należy natychmiast skontaktować się z
lekarzem.
Stosowanie innych leków:
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,
które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.
Maxigra Max może wchodzić w interakcje z:
nitrogliceryną (Glyceroli trinitras),
monoazotanem izosorbidu (Isosorbidi mononitras),
diazotan izosorbidu (Isosorbidi dinitras),
tetraazotan pentaerytrolu (Pentaerythrityli tetranitras),
lekami lub środkami uwalniającymi tlenek azotu (takie jak azotyn amylu, tzw. poppers),
riocyguatem,
lekami z grupy inhibitorów proteazy (np. rytonawir, sakwinawir),
lekami alfa-adrenolitycznymi (np. doksazosyna, prazosyna, terazosyna),
ketokonazolem, erytromycyną, cymetydyną.
Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:
Produkt leczniczy nie jest przeznaczony dla osób poniżej 18 lat.
Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:
Lek może powodować zawroty głowy i zaburzenia widzenia.
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