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Mensil, 25 mg, tabletki do rozgryzania, żucia, 4 szt.
 

Cena: 19,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 4 tabl.

Postać tabl.do rozgr.i żucia

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Mensil to produkt leczniczy stosowany w leczeniu zaburzeń wzwodu u dorosłych mężczyzn.

Skład
Substancją czynną leku jest syldenafil (Sildenafilum).

Jedna tabletka leku zawiera 25 mg syldenafilu (w postaci cytrynianu).

Substancje pomocnicze to: polakrylina potasowa, krzemionka koloidalpa bezwodna, laktoza jednowodna, powidon K-30, aspartam (E
951), kroskarmeloza sodowa, aromat miętowy, magnezu stearynian, potasu wodorotlenek (do ustalenia pH), kwas solny (do ustalenia
pH).

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

Zalecana dawka leku Mensil to 25 mg. Lekarz po konsultacji może zalecić inny sposób dawkowania.

Leku Mensil nie należy stosować częściej niż raz na dobę.
Lek Mensil należy przyjmować na około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną.
Tabletkę należy rozgryźć i żuć.
Tabletki nie wymagają popijania.

Działanie
Mensil 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.
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Syldenafil pomaga osiągnąć wzwód jedynie pod warunkiem uprzedniego pobudzenia seksualnego.

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.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Mensil:
jeśli pacjent ma uczulenie na syldenafil lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
jeśli pacjent przyjmuje azotany lub leki uwalniające tlenek azotu, ponieważ ich jednoczesne stosowanie może prowadzić do
niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego krwi,
w przypadku ciężkich chorób serca lub wątroby,
po niedawno przebytym udarze lub zawale serca oraz w przypadkach niskiego ciśnienia tętniczego krwi.

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