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Mensil tabl.dorozgr.iżucia 0,025g 4tabl.
 

Cena: 26,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,025 g

Opakowanie 4 tabl.

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Substancja
czynna

Sildenafilum

Opis produktu
 

O produkcie
Opis
Mensil to produkt leczniczy stosowany w leczeniu zaburzeń erekcji 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.
Syldenafil pomaga osiągnąć wzwód jedynie pod warunkiem uprzedniego pobudzenia seksualnego.
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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.
Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane zgłaszane w
związku ze stosowaniem leku Mensil są zwykle łagodne lub umiarkowanie nasilone i krótkotrwałe.

Bardzo często (może wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

ból głowy
Często (może wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

nudności, zawroty głowy,
nagłe zaczerwienienie twarzy,
uderzenia gorąca (objawy obejmują uczucie gorąca w górnej części ciała),
niestrawność
widzenie z kolorową poświatą, niewyraźne widzenie, zaburzenia widzenia, uczucie zatkanego nosa.
Niezbyt często (może wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

wymioty,
wysypka skórna,
podrażnienie oka, przekrwienie oczu, ból oczu, widzenie błysków światła, jaskrawe widzenie, wrażliwość na światło, łzawienie oczu,
kołatanie serca, szybkie bicie serca, nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie,
bóle mięśni,
senność, osłabione czucie dotyku,
dzwonienie w uszach, suchość w jamie ustnej,
zatkane lub niedrożne zatoki, zapalenie błony śluzowej nosa (objawy obejmują katar, kichanie i zatkany nos), ból w górnej części
brzucha,
krew w moczu,
ból rąk lub nóg,
krwawienie z nosa,
uczucie gorąca oraz uczucie zmęczenia.
Rzadko (może wystąpić 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 do tylnej części oka, podwójne widzenie, zmniejszona ostrość widzenia, nieprawidłowe odczucia we wnętrzu oka, obrzęk
oczu lub powiek, niewielkie cząstki lub punkty w polu widzenia, widzenie obwódek wokół źródeł światła, rozszerzenie źrenicy,
nieprawidłowe zabarwienie białka oka,
krwawienie z prącia, obecność krwi w spermie,
suchość nosa, obrzęk wewnątrz nosa, uczucie drażliwości
nagłe osłabienie lub utrata słuchu.
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Lek zawiera aspartam oraz laktozę.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Jeśli w czasie stosunku płciowego lub po nim wystąpią bóle w klatce piersiowej:
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 należy przyjąć półsiedzącą pozycję i spróbować się rozluźnić,
nie przyjmować azotanów, w celu złagodzenia bólu w klatce piersiowej,
zasięgnąć pomocy medycznej.

Nie należy przyjmować leku Mensil razem z innymi lekami zawierającymi syldenafil.
Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,
które pacjent planuje stosować.

Nie należy przyjmować leku Mensil razem z innymi lekami zawierającymi syldenafil.

Mensil wchodzi w interkacje z:

lekami z grupy azotanów
lekami uwalniajacymi tlenek azotu
riocyguatem
lekami alfa-adrenolitycznymi
Stosowanie leku z jedzeniem i piciem
Lek Mensil może być przyjmowany jednocześnie z posiłkiem lub niezależnie od niego. Jednakże przyjmowanie leku Mensil w czasie
spożywania obfitych posiłków może wydłużyć czas niezbędny do rozpoczęcia działania leku.

Ciąża i karmienie piersią
Lek nie jest przeznaczony do stosowania przez kobiety.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Leku Mensil nie należy stosować u osób w wieku poniżej 18 lat.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Lek Mensil może spowodować wystąpienie zawrotów głowy i zaburzenia widzenia. Pacjenci przed rozpoczęciem prowadzenia pojazdów
lub obsługiwania maszyn powinni zorientować się, w jaki sposób reagują na lek Mensil.

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. Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności
podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i
niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Producent
HASCO-LEK
Żmigrodzka 242e
Wrocław
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