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Inventum tabletki do rozgryzania i żucia 0,025g 4 tabl.
 

Cena: 17,16 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,025 g

Opakowanie 4 tabletki

Postać tabl.do rozgr.i żucia

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Sildenafilum

Opis produktu
 

Inventum to lek, który zawiera substancję czynną - syldenafil. która należy do leków z grupy inhibitorów fosfodiesterazy typu 5 (PDE5).

DZIAŁANIE:

Lek działa poprzez wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu, zwiększając napływ krwi do prącia podczas podniecenia
seksualnego. Inventum pomaga osiągnąć wzwód jedynie pod warunkiem uprzedniego pobudzenia seksualnego.

WSKAZANIA:

Lek Inventum jest stosowany u dorosłych mężczyzn w leczeniu zaburzeń erekcji, definiowanych jako niemożność uzyskania lub
utrzymania wzwodu wystarczającego do odbycia stosunku płciowego.

DAWKOWANIE:

Ten lek należy zawsze przyjmować 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.
Zalecana dawka: 1 tabletka (25 mg) na dobę - przyjmowana w zależności od potrzeb, około godzinę przed planowaną aktywnością
seksualną. Po konsultacji z lekarzem i w zależności od reakcji na lek, dawka może zostać zwiększona. Tabletkę należy rozgryźć i żuć do
rozpuszczenia, nie wymaga popijania.

Leku lnventum nie należy przyjmować cześciei niż raz na dobe.

Lek lnventum umożliwia osiągnięcie erekcji jedynie pod warunkiem pobudzenia seksualnego. Czas, po którym występuje działanie leku
lnventum jest różny u różnych pacjentów, zwykle wynosi od pół godziny do jednej godziny. Działanie może nastąpić później, jeśli lek
zostanie przyjęty po obfitym posiłku.

SKŁAD:
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Substancją czynną leku jest syldenafil.
Każda tabletka zawiera 25 mg syldenafilu.
Pozostałe składniki to: polakrylin potasu, woda oczyszczona, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna, aspartam,
kroskarmeloza sodowa, aromat mięty pieprzowej, akioza jednowodna. powidon K-30.

OSTRZEŻENIA:

Lek Inventum zawiera laktozę Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować
się z lekarzem przed przyjęciem leku.
Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

