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Controloc Control, 20mg, 14 tabletek
 

cena: 12,97 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała przełyk, żołądek

Działanie ochronne, regenerujące, znieczulające,
zobojętniające

Opakowanie 14 sztuk

Postać tabletki dojelitowe

Producent TAKEDA GMBH (KONSTANZ)

Sposób aplikacji doustnie

Substancja
czynna/dawka

1 tabletka: pantoprazol 20 mg

Wskazania drażliwość, nudności, refluks, stan zapalny,
wrzody, zgaga

Opis produktu
 

Opis
Controloc Control - produkt leczniczy stosowany w zmniejszeniu ilości kwasu w żołądku.

Skład
Substancją czynną leku jest pantoprazol w postaci pantoprazolu sodowego półtorawodnego.
1 tabletka zawiera 20 mg pantoprazolu.
Substancje pomocnicze: rdzeń:sodu węglan bezwodny, mannitol (E421), krospowidon, powidon K90, wapnia stearynian; otoczka:
hypromeloza, powidon K25, tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek żółty (E172), glikol propylenowy, kwasu metakrylowego i etylu
akrylanu kopolimer (1:1), sodu laurylosiarczan, polisorbat 80, trietylu cytrynian; tusz: szelak, żelaza tlenek czerwony (E172), żelaza tlenek
czarny (E172), żelaza tlenek żółty (E172), amonowy wodorotlenek stężony.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.
Zalecana dawka to 1 tabletka na dobę.
Nie należy stosować dawki dobowej większej niż 20 mg.
Lek należy przyjmować przynajmniej przez 2-3 dni kolejne dni. Należy zakończyć stosowanie leku Controloc Control po całkowitym
usąpieniu objawów. Możliwe jest złagodzenie objawów refluksu i zgagi już po jednym dniu stosowania, lecz należy pamiętać, że lek ten
nie jest przeznaczony do natychmiastowego usuwania objawów.

Działanie
Pantoprazol blokuje enzym wytwarzający kwas żołądkowy.

Wskazania

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://apteka.fit


 
Forvital Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Księdza Piotra Bączkowskiego 3, Kościan
+48 722 101 968

 

Controloc Control stosuje się w krótkotrwałym leczeniu objawów choroby refluksowej przełyku u dorosłych.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Controloc Control:
jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
jeśli pacjent stosuje inhibitory proteazy wirusa HIV, (leki stosowane w leczeniu zakażenia HIV).

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaz nie u każdego one wystąpią.
Często występujące działania niepożądane (u 1 na 10 osób):
łagodne polipy żołądka.
Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 na 100 osób):
bóle głowy,
zawroty głowy,
biegunka,
nudności,
wymioty,
wzdęcia i wzdęcia z oddawaniem gazów,
zaparcia,
suchość w jamie ustnej,
ból i dyskomfort w obrębie brzucha,
wysypka skórna lub pokrzywka,
swędzenie skóry.
Rzadko występujące działania niepożądane (1 na 1000 osób):
zaburzenia lub całkowity brak odczuwania smaku,
zaburzenia wzroku,
bóle stawów,
bóle mięśni,
zmiany masy ciała.
Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (1 na 10000 osób):
zaburzenia orientacji.
Częstość nieznana:
omamy,
splątanie,
zmniejszenie stężenia sodu we krwi.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent
planuje stosować.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem
Tabletki przyjmować przed posiłkiem, codziennie o tej samej porze. Tabletki należy połykać w całości, obficie popijając wodą, nie należy
ich rozgryzać ani dzielić.

Ciąża i karmienie piersią
W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Nie należy stosować u osób poniżej 18 roku życia.

Producent
TAKEDA PHARMA SP. Z O.O.
Prosta 68
Warszawa
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