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Bravera Control aerozol na skórę roztw 96mg/g 8ml
 

cena: 36,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Dawka 96mg/g

Opakowanie 8 ml

Postać aerozol na skórę

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja lek OTC

Substancja
czynna

lidnocaini

Zastosowanie Potencja

Opis produktu
 

Leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Wskazania Lek jest wskazany do stosowania przed stosunkiem w przypadku przedwczesnego wytrysku w celu zmniejszenia
wrażliwości prącia na dotyk i opóźnienia ejakulacji (wytrysku).

Substancja czynna: lidocainum

Skład

Bravera Control skład:

Substancja czynna

Substancją czynną leku jest lidokaina.

1 g aerozolu zawiera 96 mg lidokainy.Każde naciśnięcie pompki rozpylającej dostarcza 0,085 ml roztworu (co odpowiada 81,98 mg
aerozolu zawierającego 7,87 mg lidokainy).

Pozostałe składniki

kwas stearynowy, izopropylu mirystynian, glikolu dietylenowego monoetylowy eter.

Dawkowanie
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 Sposób podawania: podanie na skórę (miejscowo na trzon i żołądź prącia).

Zalecana dawka to 3 do 7 naciśnięć pompki, wykonane w celu pokrycia trzonu i żołędzi prącia, 5 do 15 minut przed stosunkiem.

Jeżeli po upływie 5 minut na prąciu pozostaje nadmiar leku, należy go usunąć przed stosunkiem.

Ilość i czas aplikacji powinny być dobrane w zależności od indywidualnych potrzeb.

Należy zawsze stosować najmniejszą skuteczną dawkę.Pomiędzy zastosowaniem kolejnych dawek należy zachować odstęp co
najmniej 4 godzin.Nie należy przekraczać dawki 22 naciśnięć pompki w ciągu 24 godzin.

Przeciwwskazania

jeśli pacjent lub jego partnerka/partner ma uczulenie na lidokainę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
jeśli pacjent lub jego partnerka/partner ma uczulenie na inne amidowe leki miejscowo znieczulające;
jeśli partnerka pacjenta jest w ciąży;
na uszkodzoną lub zmienioną zapalnie skórę.

Ostrzeżenia

Jeśli pacjent ma lub kiedykolwiek miał zaburzenia czynności wątroby lub nerek, powinien zwrócić się do lekarza przed zastosowaniem
leku.
Jeśli podczas stosowania leku u pacjenta lub jego partnerki/partnera wystąpi wysypka lub podrażnienie, należy przerwać stosowanie
leku i zwrócić się do lekarza.
Nie należy dopuścić do kontaktu leku z oczami i błoną śluzową jamy ustnej, nosa, gardła pacjenta lub jego partnerki/partnera.
W razie kontaktu leku z oczami, należy je natychmiast przepłukać zimną wodą.
Podczas stosowania może również dojść do kontaktu leku z błonami śluzowymi innych okolic ciała, takich jak usta, nos i gardło pacjenta
lub jego partnerki/partnera, powodującego chwilowe uczucie drętwienia. Ponieważ działanie leku obniża zdolność odczuwania bólu w
obrębie tych okolic, należy zachować szczególną ostrożność aż do chwili ustąpienia drętwienia, aby nie doprowadzić do zranienia tych
miejsc.
Podczas stosunku płciowego niewielka ilość leku może przedostać się np. do pochwy lub odbytu.
W związku z tym partnerzy mogą chwilowo odczuwać drętwienie i powinni zachować ostrożność, aby nie doprowadzić do zranienia, w
szczególności podczas czynności seksualnych.

Działania niepożądane

Po zastosowaniu leku może bardzo rzadko wystąpić miejscowe podrażnienie skóry lub wysypka.

W takim przypadku należy zaprzestać stosowania leku.

Nie odnotowano innych działań niepożądanych po podaniu na skórę zalecanych dawek leku.

W razie stosowania większych dawek lub nadwrażliwości na lidokainę, mogą wystąpić wymienione poniżej działania niepożądane:

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 osoby na 10 000):

objawy zaburzeń ze strony ośrodkowego układu nerwowego, pobudzenie, nerwowość;

objawy zahamowania ośrodkowego układu nerwowego. Zawroty głowy, senność, drgawki, utrata przytomności.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

Osłabienie mięśnia sercowego, rzadkoskurcz (spowolnienie czynności serca), zatrzymanie czynności serca, niedociśnienie tętnicze,
porażenie czynności oddechowej.

Zgłaszanie działań niepożądanych:

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym
lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych
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 Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Zawartość 8 ml

Sposób przechowywania 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: AFLOFARM FARMACJA

Pozwolenie: MZ 25237
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