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Silcontrol 25mg 4 tabletki
 

Cena: 6,87 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,025 g

Opakowanie 4 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent ALVOGEN MALTA OPERATIONS

Rejestracja

Substancja
czynna

Sildenafilum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT:  Alvogen

ILOŚĆ:  4 tabletki

 

Silcontrol to lek  stosowany w leczeniu zaburzeń wzwodu u dorosłych mężczyzn.

 

 

DZIAŁANIE:

Lek Silcontrol zawiera substancję czynną - syldenafil, który należy do leków z grupy
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inhibitorów fosfodiesterazy typu 5. Lek działa poprzez wspomaganie rozkurczu naczyń
krwionośnych w prąciu, zwiększając napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego.

 

WSKAZANIA:

 W leczeniu zaburzeń wzwodu u dorosłych mężczyzn.

 

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 Silcontrol to 25 mg. Lekarz po konsultacji może zalecić inny sposób
dawkowania.

Silncontrol należy przyjąć na około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną.

Tabletkę należy połknąć w całości, popijając szklanką wody.

Silcontrol umożliwia osiągnięcie erekcji jedynie pod wpływem pobudzenia seksualnego.

Obfity posiłek może opóźnić działanie leku.

Erekcja po zażyciu Silcontrolu pojawia się w różnym czasie u różnych pacjentów, zwykle
występuje od pół godziny do jednej godziny.

 

SKŁAD:

Substancją czynną leku jest syldenafil (Sildenafilum).

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

Oraz substancje pomocnicze
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OSTRZEŻENIA: 

Przed zastosowaniem leku należy się zapoznać z narzędziem diagnostycznym (ankietą).

Leku Silcontrol 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.

W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej lub długich bolesnych wzwodów (ponad 4h)
należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

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.
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