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Viagra będzie dostępna bez recepty w
internecie
Mężczyźni z zaburzeniami erekcji nie będą musieli prosić lekarza, żeby wypisał receptę na
viagrę ani udawać się do apteki. Pfizer, producent tego pierwszego leku na impotencję,
zapowiedział, że będzie go sprzedawał za pośrednictwem internetu.

Pierwsze trzy niebieskie pigułki sildenafilu (nazwa chemiczna leku) będą za darmo, a kolejne będą
sprzedawane o 30 proc. taniej. To pierwszy przypadek sprzedaży przez firmę farmaceutyczną leku za
pośrednictwem internetu. Dotychczas farmaceutyki były kierowane do dystrybutorów, którzy
dostarczają je do aptek i szpitali.
Pfizer, drugi największy koncern farmaceutyczny na świecie, próbuje wyeliminować z rynku
podróbki swego leku oferowane w internecie. Wielu korzystających z nich mężczyzn nie zdaje sobie
sprawy, że kupuje środki niewiadomego pochodzenia.
Wiele koncernów farmaceutycznych będzie się temu pilnie przyglądać, gdyż za pośrednictwem sieci
sprzedawanych jest wiele innych podróbek znanych leków. W razie powodzenie przedsięwzięcia
Pfizera sukcesywnie do sprzedaży w internecie będą wprowadzane kolejne farmaceutyki, takie jak
pigułki na odchudzanie, hormonalne środki antykoncepcyjne oraz preparaty na łysienie.
Specjaliści ostrzegają przed podróbkami leków, gdyż mogą zawierać inne dawki substancji czynnej
niż ta, która podawana jest na opakowaniu, a także dodatkowe substancje o szkodliwym działaniu.
Wytwarzane są często w Azji, Ameryce Południowej i Europie Wschodniej.
Matthew Bassiur z Pfizera ostrzega, że kupowanie leków w internecie to zabawa w rosyjska ruletkę.
Sildenafil jest najczęściej podrabianym lekiem. Z badania przeprowadzone w 2011 r. wynika, że aż
77 proc. niebieskich pigułek kupionych w 22 najbardziej popularnych aptekach internetowych było
podróbkami. Większość z nich zawierała co najmniej o połowę zaniżoną dawkę substancji czynnej.
W 2012 r. sprzedaż w aptekach oryginalnego sildenafilu wyprodukowanego przez Pfizera sięgnęła 2
mld dolarów. To jeden z najlepiej sprzedających się leków na świecie.
W Polsce od kilku lat dostępny jest generyk (lek odtwórczy) sildenafilu. Produkuje go polska firma
Polpharma. Lek dostępny jest na receptę.
Na rynku dostępne są także inne wydawane z przepisu lekarza leki pomocne w zaburzeniach erekcji,
takie jak tadalafil.
Źródło: http://www.pap.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/17659.html
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Skóra z butelki leczy rany oparzeniowe
Hodowlą skóry zajmują się pracownicy Banku Tkanek CLO.
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Wele osób po przejściu COVID nadal wymaga
pomocy
Powiedział PAP krajowy konsultant w dziedzinie fizjoterapii.
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Działanie innowacyjnej metody
terapeutycznej pracy z koniem
Bada je psycholożka z UŁ.
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Szkodliwy wpływ alkoholu na ryzyko
nowotworów
Nasilają je nadwaga lub otyłość.
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Dieta śródziemnomorska może łagodzić
depresj u mężczyzn
Informuje „The American Journal of Clinical Nutrition”.

18-05-2022

Co czwarty Brytyjczyk cierpi z powodu
chronicznego bólu
Wykazały badania Ipsos dla BBC News.
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Delta może powrócić
Omikron nie wyeliminował tego wariantu SARS-CoV-2.
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Świńskie serce przeszczepione umierającemu
było zakażone wirusem
Iinformuje „MIT Technology Review”.
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