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Stymen 10mg x60 tabletek
 

Cena: 46,86 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Aflofarm

Postać tabletki

Przeznaczenie dla mężczyzn

Substancja
czynna

prasteron

Typ produktu produkt leczniczy

Wiek dorośli

Opis produktu
 

Jak działa Stymen ?

Jedna tabletka Stymen zawiera 10 mg prasteronu. Zażywanie tabletek Stymen uzupełnia niedobory testosteronu w organizmie. Wpływa
to na poprawę kondycji fizycznej, psychicznej i pozytywnie oddziałuje na sprawność seksualną mężczyzny.

Dla kogo ?

Stymen przeznaczony jest dla mężczyzn po 40. roku życia, u których dostrzega się niedobory prasteronu w organizmie. Tabletki Stymen
zalecane są szczególnie mężczyznom, u których występuje: obniżona sprawność seksualna, spadek sprawności fizycznej, a także
pogorszenie ogólnego samopoczucia.

Przestrzega się przed podawaniem tabletek Stymen osobom poniżej 40 roku życia.

Jak stosować Stymen ?

Stymen przeznaczony jest do długotrwałego stosowania. Dawkowanie należy dostosować do stężenia prasteronu w surowicy oraz
skuteczności leczenia.

Zalecane dawki dla mężczyzn:

początkowa dawka: 10 mg/doba (1 tabletka)
maksymalna dawka: 50mg/doba (5 tabletek)
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Początkową dawkę należy stopniowo zwiększać - 10 mg/doba co dwa tygodnie - do uzyskania pożądanego działania.

Lek należy przyjmować jeden raz na dobę, rano, zgodnie z naturalnym rytmem wydzielania prasteronu. Stymen należy przyjmować w
czasie posiłku w celu ułatwienia wchłania go do organizmu.

Zmian dawki, a w szczególności jej zwiększenie wymaga zawsze konsultacji z lekarzem.

Informacje dla pacjenta

Leku Stymen nie należy stosować w przypadku:

nadwrażliwości na składniki preparatu
raka sutka, jajnika i innych nowotworów estrogenozależnych,
ciężkiej niewydolności wątroby i nerek,
przerostu i raka gruczołu krokowego,
raka sutka u mężczyzn i innych nowotworach,
ciąży i w okresie karmienia piersią,
nie należy stosować u dzieci.

Stosowanie innych leków

Preparat może nasilać działanie środków przeciwzakrzepowych z grupy pochodnych kumaryny.
Stosowanie jednocześnie z lekami stosowanymi w hormonalnej terapii zastępczej może powodować zwiększone wydzielanie
estrogenów. Stosowanie u pacjentów leczonych pochodnymi testosteronu może prowadzić do nasilenia działań androgennych.
Stymen może osłabiać działanie leków przeciwdrgawkowych (np. karbamazepiny, kwasu walproinowego) i psycholeptycznych
(pochodnych fenotiazyny, diazepiny i oksazepiny).

STYMEN w zalecanych dawkach jest na ogół dobrze tolerowany.

W przypadku długotrwałego stosowania u mężczyzn dawek większych niż 50 mg/ml należy odpowiednio często wykonywać badania
lekarskie i oznaczać stężenie prasteronu w surowicy.
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