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Bravera Control 96mg/g aerozol na skórę 8ml
 

Cena: 46,80 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Aflofarm

Postać aerozol

Substancja
czynna

lidokaina

Typ produktu produkt leczniczy

Wiek dorośli

Opis produktu
 

Lek Bravera Control zawiera substancję powszechnie stosowaną w medycynie od wielu lat - lidokainę. Bravera Control w postaci
aerozolu na skórę, roztwór, działa miejscowo znieczulająco, zmniejszając wrażliwość penisa na dotyk.

To pierwszy i jedyny lek na rynku polskim, dostępny w aptekach bez recepty, dedykowany leczeniu przedwczesnego wytrysku¹.

Wskazania

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

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość pacjenta lub jego partnerki/partnera na substancję czynną, inne amidowe leki miejscowo znieczulające lub na
którąkolwiek substancję pomocniczą.
Jeśli partnerka pacjenta jest w ciąży.
Uszkodzona lub zmieniona zapalnie skóra.

Dawkowanie:

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.
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Nie należy przekraczać dawki 22 naciśnięć pompki w ciągu 24 godzin.
Lek nie powinien być stosowany dłużej niż 1 miesiąc bez nadzoru lekarza.

Substancja czynna

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).

¹ W odniesieniu do danych URPL wg wyszukiwarki http://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl, stan na dzień 28.04.2020r.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

https://www.apte.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

