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Bravera Control, aerozol 8 ml
 

cena: 45,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Lek

Producent Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Bravera Control - aerozol na skórę

Bravera Control aerozol na skórę to preparat zawierający substancję powszechnie stosowaną w medycynie od wielu lat - lidokainę.
Bravera Control jest to preparat OTC w postaci aerozolu na skórę, roztwór. Działa miejscowo znieczulająco zmniejszając wrażliwość
penisa na dotyk.
Bravera Control jest pierwszym i jedynym lekiem na rynku polskim, który jest dostępny w aptekach bez recepty.

Preparat dedykowany w leczeniu przedwczesnego wytrysku.

Bravera Control - stosowanie

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.

Przed pierwszym użyciem leku należy, trzymając pojemnik pionowo, nacisnąć pompkę rozpylającą co najmniej 10 razy, w celu jej
napełnienia i uzyskania prawidłowego rozpylenia.

Lek nie powinien być stosowany dłużej niż 1 miesiąc bez nadzoru lekarza.

Stosowanie u dzieci i młodzieży:
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Leku Bravera Control nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Osoby w podeszłym wieku:

Lek Bravera Control nie jest zalecany do stosowania u osób w podeszłym wieku.

Substancja czynna

1 g aerozolu zawiera 96 mg lidokainy.

Każde naciśnięcie pompki rozpylającej dostarcza 0,085 ml roztworu

Bravera Control - 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.

Wskazania

Bravera Control aerozol na skórę to lek o działaniu miejscowo znieczulającym. Jest wskazany do stosowania przed stosunkiem w
przypadku przedwczesnego wytrysku w celu zmniejszenia wrażliwości prącia na dotyk i opóźnienia ejakulacji (wytrysku).

Substancję czynną leku Bravera Control stanowi lidokaina, która działa miejscowo znieczulająco. Działanie znieczulające leku polega na
zmniejszeniu wrażliwości żołędzi prącia, w celu wydłużenia czasu do wystąpienia wytrysku.

Dodatkowe informacje

Po zastosowaniu leku może bardzo rzadko wystąpić wysypka lub miejscowe podrażnienie skóry (należy zaprzestać stosowania leku).
Nie odnotowano innych działań niepożądanych po podaniu na skórę zalecanych dawek leku.

Występowanie jakichkolwiek objawów niepożądanych należy zgłosić lekarzowi lub farmaceucie.

W przypadku stosowania większych dawek lub nadwrażliwości na lidokainę mogą wystąpić:

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.

Podmiot odpowiedzialny

Aflofarm Farmacja Polska Spółka z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
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