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Actigra 0,025 g 4 tabletki
 

Cena: 24,29 pln

Opis słownikowy

Dawka 0,025 g

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 4 tabletki

Postać tabletki powlekane

Producent/
Dystrybutor

BIOFARM SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Sildenafilum

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Leki Actigra oraz Actigra Forte zawierają substancję czynną syldenafil, który należy do leków z grupy inhibitorów fosfodiesterazy typu 5
(PDE5). Leki działają poprzez wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu, zwiększając napływ krwi do prącia podczas
podniecenia seksualnego. Actigra oraz Actigra Forte pomagają osiągnąć wzwód jedynie pod warunkiem uprzedniego pobudzenia
seksualnego. Leki Actigra oraz Actigra Forte są stosowane w leczeniu zaburzeń wzwodu u dorosłych mężczyzn, czyli impotencji. Jest to
niemożność uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Składniki Actigra, 25 mg Każda
tabletka powlekana zawiera 25 mg syldenafilu (sildenafilum) w postaci syldenafilu cytrynianu. Wskazania Produkt leczniczy 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 produktów leczniczych Actigra oraz Actigra Forte
niezbędna jest stymulacja seksualna Sposób użycia Podanie doustne. Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano
w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Zalecana dawka to 25 mg syldenafilu – lek Actigra. Leków Actigra oraz Actigra Forte nie należy stosować częściej niż raz na dobę. Nie
należy przyjmować leku Actigra oraz Actigra Forte jednocześnie z innymi lekami zawierającymi syldenafil, w tym tabletkami
zawierającymi syldenafil ulegającymi rozpadowi w jamie ustnej. Lek Actigra lub Actigra Forte należy przyjąć na około godzinę przed
planowaną aktywnością seksualną. Tabletkę należy połknąć w całości, popijając szklanką wody. W przypadku wrażenia, że działanie leku
Actigra lub Actigra Forte jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Leki Actigra oraz Actigra Forte
umożliwiają osiągnięcie erekcji jedynie pod warunkiem pobudzenia seksualnego. Czas, po którym występuje działanie leku Actigra lub
Actigra Forte jest różny u różnych pacjentów, zwykle wynosi od pół godziny do jednej godziny. Działanie może nastąpić później, jeśli lek
zostanie przyjęty po obfitym posiłku. Przeciwwskazania Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję
pomocniczą. Ze względu na wpływ syldenafilu na przemiany metaboliczne, w których biorą udział tlenek azotu i cykliczny
guanozynomonofosforan (cGMP) nasila on hipotensyjne działanie azotanów. Przeciwwskazane jest zatem równoczesne stosowanie
syldenafilu z lekami uwalniającymi tlenek azotu (takimi jak azotyn amylu) lub azotanami w jakiejkolwiek postaci. Jednoczesne
stosowanie inhibitorów PDE5, w tym syldenafilu i leków pobudzających cyklazę guanylową, takich jak riocyguat, jest przeciwwskazane,
ponieważ może prowadzić do objawowego niedociśnienia tętniczego. Produktów leczniczych przeznaczonych do leczenia zaburzeń
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erekcji, w tym syldenafilu nie należy stosować u mężczyzn, u których aktywność seksualna nie jest wskazana (np. pacjenci z ciężkimi
schorzeniami układu sercowo-naczyniowego, takimi jak niestabilna dławica piersiowa lub ciężka niewydolność serca). Produkt leczniczy
jest przeciwwskazany u pacjentów, którzy utracili wzrok w jednym oku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej
niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (ang. Nonarteritic anterior ischaemic optic neuropathy, NAION) niezależnie od tego, czy
miało to związek, czy nie miało związku z wcześniejszą ekspozycją na inhibitor PDE5 
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