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Bravera Control, 96 mg/g, aerozol na skórę, 8 ml
 

Cena: 39,17 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 8 ml

Postać -

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Bravera Control to środek na opóźnienie wytrysku. Jest lekiem w postaci aerozolu służącym do leczenia przedwczesnego wytrysku w
celu wydłużenia stosunku płciowego. Aerozol nakłada się bezpośrednio na penisa. Zawiera on lidokainę, która działa znieczulająco —
zmniejsza wrażliwość prącia na bodźce (dotyk) co powoduje opóźnienie wytrysku i przedłużenie czasu trwania stosunku.

Skład
Substancją czynną jest lidokaina.

1 g aerozolu zawiera 96 mg lidokainy.
Jednokrotne rozpylenie zawiera 7,87 mg lidokainy.

Substancje pomocnicze: kwas stearynowy, izopropylu mirystynian, glikolu dietylenowego monoetylowy eter.

Dawkowanie
Bravera Control należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.
W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jak używać aerozolu Bravera Control?

Spray stosuje się bezpośrednio na penisa – spryskuje się trzon i żołądź prącia (po zsunięciu napletka). Pojemnik trzymać pionowo.
Zaleca się od 3 do 7 naciśnięć pompki. Lek należy nanieś od 5 do 15 minut przed stosunkiem. Płyn, który nie wchłonął się po 5 minutach,
należy zetrzeć z penisa.

Sposób użycia powinien być dobrany do indywidualnych potrzeb. Należy jednak zawsze stosować najmniejsze skuteczne dawki oraz nie
przekraczać dawki dobowej – 22 naciśnięć pompki.
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Lek należy aplikować tak, aby nie przedostał się do oczu, uszu, nosa czy ust.

Działanie
Bravera Control zawiera lidokainę – substancję o działaniu znieczulającym. Jak Bravera Control powoduje przedłużenie stosunku?
Lidokaina hamuje wyzwalanie i przewodzenie impulsów wzdłuż włókien nerwowych. Zastosowanie aerozolu na penisa sprawia, że staje
się on mniej wrażliwy na dotyk i bodźce. Wytrysk ulega opóźnieniu, a stosunek wydłużeniu. Lidokaina łatwo się wchłania przez błony
śluzowe.

Wskazania
Bravera Control przeznaczony jest dla mężczyzn, których dotyka problem przedwczesnego wytrysku. Bravera Control umożliwia
przedłużenie przedłużenie stosunku, poprzez opóźnienie wytrysku.

Przeciwwskazania
Aerozolu Bravera Control nie powinno się stosować w przypadku uczulenia na lidokainę, substancje pomocnicze, amidowe leki
miejscowo znieczulające – również jeśli uczulenie występuje u partnerki/partnera. Aerozolu nie można stosować na podrażnioną lub
uszkodzoną skórę.

Leku nie powinni stosować mężczyźni, których partnerki są w ciąży.
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