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CZY VIAGRA CONNECT MAX JEST DLA CIEBIE ODPOWIEDNIA?

VIAGRA CONNECT MAX to lek przeznaczony do leczenia zaburzenia erekcji u mężczyzn w wieku powyżej 18 roku życia. Zaburzenie erekcji jest                                  
to niemożność uzyskania lub utrzymania erekcji, która umożliwiłaby aktywność seksualną. Jeżeli objawy nie dotyczą Ciebie lub jesteś poniżej 18 roku życia, 
to VIAGRA CONNECT MAX nie jest dla Ciebie.

Jeśli odpowiesz TAK lub NIE WIEM na jakiekolwiek z poniższych pytań, to VIAGRA CONNECT MAX nie jest właściwa dla Ciebie oraz powinieneś 
porozmawiać z farmaceutą lub lekarzem o alternatywnych sposobach leczenia.

Czy miałeś zawał serca lub udar mózgu w przeciągu ostatnich 6 miesięcy?
TAK NIENIE WIEM

Jeśli tak, to może być za wcześnie na aktywność seksualną – skonsultuj to z lekarzem

Czy występują duszności lub ból w klatce piersiowej podczas aktywności fizycznej takiej, jak spacer 
szybkim krokiem przez 20 min lub wejście na drugie piętro?
Jeśli tak, to może być wczesny sygnał choroby serca, którą należy skonsultować z lekarzem. Możesz nie być 
wystarczająco zdrowy do podjęcia bezpiecznej aktywności seksualnej

Czy masz poniższe problemy zdrowotne?
VIAGRA CONNECT MAX nie jest dobra dla Ciebie, jeśli występują poniższe schorzenia. Porozmawiaj z lekarzem 
o alternatywnych sposobach leczenia.

Zaburzenia czynności serca (dotyczące zastawek, mięśnia sercowego np. kardiomiopatia lub ukrwienia serca 
np. zwężenie drogi odpływu z lewej komory) lub ciężka niewydolność serca, które są lub były leczone przez 
lekarza specjalistę
Ciśnienie tętnicze jest zbyt wysokie pomimo leczenia
Ciśnienie tętnicze jest zbyt niskie i powoduje zawroty głowy podczas szybkiego wstawania
Marskość wątroby i (lub) ciężka niewydolność wątroby, ciężka przewlekła choroba nerek
Problemy z krwawieniem (np. anemia sierpowata, hemofilia)
Szpiczak mnogi, białaczka
Wrzody żołądka lub dwunastnicy, które są obecnie leczone
Dziedziczna nietolerancja galaktozy, brak laktazy lub zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy
Problemy z oczami [np. NAION (ang. non-arteritic anterior ischaemic optic neuropathy) lub zwyrodnienie 
barwnikowe siatkówki (łac. retinitis pigmentosa)], utrata lub zaburzenia widzenia w jednym oku, które nie jest 
spowodowane zranieniem, zaćmą lub jaskrą
Przekrzywienie prącia, które utrudnia penetrację (np. choroba Peyroniego)
Kiedykolwiek pojawił się priapizm (erekcja trwająca dłużej niż 4 godziny)

Czy stosujesz któryś z poniżej wymienionych leków w leczeniu bólu w klatce piersiowej (dławica 
piersiowa)?
(leki te mają w składzie aktywne substancje wymienione na opakowaniu lub butelce):

Nitrogliceryna (NTG), Izosorbid, Pentaerytrytol
Molsydomina
Nikorandyl

Czy przyjmujesz inhibitory CYP3A4 np. sakwinawir (stosowany w leczeniu zakażenia HIV), cymetydynę 
(leczenie zgagi), itrakonazol lub ketokonazol (w leczeniu zakażeń grzybiczych), erytromycynę lub 
ryfampicynę (antybiotyki) lub diltiazem (na wysokie ciśnienie krwi)?

Czy przyjmujesz alfa-blokery takie jak alfuzosyna, doksazosyna lub tamsulosyna, które są lekami 
stosowanymi w leczeniu problemów z układem moczowym z powodu przerostu prostaty (łagodnego 
przerostu gruczołu krokowego) lub sporadycznie w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi?

Czy przyjmujesz riocyguat lub inne stymulatory cyklazy guanylowej w leczeniu chorób płuc?



Czy przyjmujesz azotyn amylu, potocznie zwany „poppersem”?

TAK NIENIE WIEM

Czy przyjmujesz rytonawir w leczeniu zakażenia HIV?
Jeżeli przyjmujesz jeden z tych leków, to nie powinieneś zażywać VIAGRA CONNECT MAX ponieważ połącznie 
tych leków z VIAGRA CONNECT MAX, może spowodować poważne problemy zdrowotne

TAK, możesz stosować 
VIAGRA CONNECT MAX. 
Przeczytaj ulotkę przed 
zastosowaniem leku.

NIE, nie możesz stosować 
VIAGRA CONNECT MAX 
bez wcześniejszego 
skonsultowania się                 
z lekarzem.

WAŻNA INFORMACJA DLA TWOJEGO ZDROWIA

Zaburzenia erekcji mogą być wczesnym sygnałem dla schorzeń takich jak choroby serca. 
Ważne jest, aby w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia kuracji lekiem VIAGRA CONNECT MAX 
skonsultować się z lekarzem w celu wczesnego wykrycia jakichkolwiek zaburzeń zdrowia.

PRZED ZAŻYCIEM LEKU VIAGRA CONNECT MAX ZAWSZE CZYTAJ ULOTKĘ DLA PACJENTA 
ZAWARTĄ W OPAKOWANIU


