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Anesteloc Max 0,02 g 14 tabletek dojelitowych
 

cena: 6,38 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała żołądek

Działanie wspomagające

Opakowanie 14 sztuk

Postać tabletki dojelitowe

Producent ADAMED PHARMA S.A.

Sposób aplikacji doustnie

Substancja
czynna/dawka

Pantoprazolum

Wskazania niestrawność, refluks, zgaga

Opis produktu
 

Opis:
Inhibitor pompy protonowej. Lek stosowany w chorobach związanych z nadmierną kwaśnością soku żołądkowego.

Skład:
Jedna tabletka dojelitowa zawiera 20 mg pantoprazolu w postaci pantoparazolu sodowego półtorawodnego 22,6 mg

Wskazania:
Anesteloc Max jest wskazany w krótkotrwałym leczeniu objawów choroby refluksowej przełyku (np. zgaga, zarzucanie treści
żołądkowej) u dorosłych.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.Stosowanie inhibitorów proteazy HIV, których
wchłanianie zależy od pH kwasu solnego w żołądku, takich jak atazanawir czy nelfinawir jednocześnie z pantoprazolem jest
przeciwwskazane z powodu znacznego ograniczenia ich biodostępności przez pantoprazol.

Dawkowanie i sposób podania:
Zalecana dawka produktu leczniczego to 20 mg pantoprazolu (1 tabletka) raz na dobę. W celu złagodzenia objawów, konieczne może
okazać się stosowanie leku przez kolejne 2-3 dni. Po zupełnym ustąpieniu objawów leczenie powinno zostać przerwane. Bez konsultacji
z lekarzem leczenie nie powinno trwać dłużej niż 4 tygodnie. Pacjenta należy pouczyć o konieczności konsultacji z lekarzem, jeśli objawy
nie ustąpią w ciągu 2 tygodni leczenia. Szczególne grupy pacjentów: u pacjentów w podeszłym wieku lub z zaburzeniami czynności
nerek lub wątroby nie ma konieczności modyfikacji dawkowania. Dzieci i młodzież: produktu leczniczego Anesteloc Max nie należy
stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ze względu na ograniczoną liczbę zebranych danych dotyczących bezpieczeństwa i
skuteczności.
Sposób podawania: tabletek dojelitowych Anesteloc Max nie należy żuć ani rozgryzać. Należy je przyjmować przed posiłkiem połykając
w całości i popijając wodą.
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