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DoppelSil tablletki do rozgryzania i żucia 25mg 4 tabletki
 

Cena: 20,79 pln

Opis słownikowy

Dawka 0,025 g

Kraj produkcji Niemcy

Opakowanie 4 tabl.

Postać tabl.do rozgryz.i żucia

Producent/
Dystrybutor

DOPPELHERZ PHARMA GMBH

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Sildenafilum

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Czym jest DoppelSil i jakie ma działanie?  DoppelSil zawiera substancję czynną - syldenafil, który należy do grupy leków hamujących
enzym fosfodiesterazę typu 5 (tzw. inhibitory PDE5). Lek działa poprzez wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu,
zwiększając napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego. DoppelSil pomaga osiągnąć wzwód jedynie pod warunkiem
uprzedniego pobudzenia seksualnego.  Lek DoppelSil jest stosowany u dorosłych mężczyzn (w wieku powyżej 18 lat) w leczeniu
zaburzeń wzwodu, czyli impotencji definiowanej jako niemożność uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia
stosunku płciowego. Leku nie należy przyjmować, jeśli nie występują zaburzenia erekcji.  Jakie są wskazania do stosowania leku
DoppelSil? Lek wskazany do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania
erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Substancja czynna: Sildenafilum  Skład tabletek DoppelSil  Substancją
czynną leku jest syldenafil. Każda tabletka zawiera 25 mg syldenafilu (w postaci syldenafilu cytrynianu).  Pozostałe składniki to:
polakrylina potasowa, krzemionka koloidalna bezwodna, laktoza jednowodna, powidon K-30, aspartam (E 951), kroskarmeloza sodowa,
aromat miętowy, magnezu stearynian, potasu wodorotlenek (do ustalenia pH) lub kwas solny, stężony (do ustalenia pH).   Jak
dawkować tabletki DoppelSil?  Zalecana dawka leku to 25 mg (1 tabletka leku DoppelSil) 1 raz w ciągu doby. Lekarz po konsultacji może
zalecić inny sposób dawkowania. Nie przyjmować leku DoppelSil częściej niż raz na dobę. Nie należy przyjmować leku DoppelSil razem z
innymi lekami zawierającymi syldenafil. Lek DoppelSil należy przyjmować na około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną.
Tabletkę należy żuć w całości a następnie połknąć. W przypadku wrażenia, że działanie leku DoppelSil jest za mocne lub za słabe, należy
zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lek DoppelSil umożliwia osiągnięcie erekcji jedynie pod warunkiem pobudzenia seksualnego.
Czas, po którym występuje działanie leku DoppelSil jest różny u różnych pacjentów, zwykle wynosi od pół godziny do jednej godziny.
Działanie może nastąpić później, jeśli lek zostanie przyjęty po obfitym posiłku. Należy skontaktować się z lekarzem, gdy po zażyciu leku
DoppelSil nie dochodzi do erekcji lub, gdy czas trwania wzwodu nie jest wystarczający do odbycia stosunku płciowego. Leku DoppelSil
nie należy stosować u osób w wieku poniżej 18 lat. Lek DoppelSil należy zawsze stosować 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.  Kiedy nie należy
przyjmować leku DoppelSil? Jeśli pacjent ma uczulenie na syldenafil lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku; Jeśli pacjent
przyjmuje leki z grupy azotanów (występujące pod różnymi nazwami handlowymi): - nitrogliceryna, - monoazotan izosorbidu, - diazotan
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izosorbidu, - tetraazotan pentaerytrytylu, ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia
ciśnienia tętniczego. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek leki z tej grupy - leki te są często stosowane w
celu łagodzenia objawów dławicy piersiowej („ból w klatce piersiowej”). W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty.  Jeśli pacjent przyjmuje leki lub inne środki uwalniające tlenek azotu (takie jak azotyn amylu, tzw. poppers), ponieważ ich
jednoczesne przyjmowanie może również prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego. Jeśli pacjent przyjmuje
riocyguat. Jest to lek stosowany w leczeniu nadciśnienia płucnego (tj. wysokiego ciśnienia krwi w płucach) i przewlekłego zakrzepowo-
zatorowego nadciśnienia płucnego (tj. wysokiego ciśnienia w płucach spowodowanego przez zakrzepy krwi). Wykazano, że inhibitory
PDE5, takie jak DoppelSil, nasilają działanie obniżające ciśnienie krwi przez ten lek. Jeśli pacjent przyjmuje riocyguat lub nie jest pewien,
należy poinformować o tym lekarza. Jeśli u pacjenta stwierdzono ciężkie choroby serca lub wątroby. Jeśli u pacjenta niedawno wystąpił
udar lub zawał serca, oraz w przypadkach niskiego ciśnienia tętniczego krwi i lekarz zalecił unikać aktywności seksualnej. Jeśli u
pacjenta występują dziedziczne zmiany degeneracyjne siatkówki, takie jak zwyrodnienie barwnikowe siatkówki (retinitis pigmentosa).
Jeśli u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek utratę wzroku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii
nerwu wzrokowego (ang. non-arteritic anterior ischaemic optic neuropathy, NAION).  Zawartość Opakowanie leku DoppelSil 25 mg
zawiera 4 tabletki do rozgryzania i żucia oraz ulotkę.  Sposób przechowywania: 15°C - 25°C  Pozwolenie: MZ 26185  
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