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Pantoprazol Teva 0,02 g 14 tabletek dojelitowych
 

cena: 4,88 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała układ pokarmowy, żołądek

Działanie wspomagające

Opakowanie 14 sztuk

Postać tabletka

Producent TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O.
O.

Sposób aplikacji doustnie

Substancja
czynna/dawka

Pantoprazolum

Wskazania nadkwaśność, refluks, wrzody, zgaga

Opis produktu
 

Opis:
Pantoprazol Teva to produkt leczniczy do krótkotrwałego stosowania w objawach refluksu - chorobie refluksowej przełyku np. zgaga,
kwaśne odbijanie z kwaśnym posmakiem w ustach. Lek przeznaczony do stosowania u osób dorosłych.

Skład:
Substancją czynną jest: pantoprazol (Pantoprazolum).
1 tabletka dojelitowa zawiera 20 mg pantoprazolu w postaci sodu półtorawdonego.

Substancje pomocnicze: disodu fosforan, mannitol, celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian,
hypromeloza (typ 6cP), trietylu cytrynian, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer
dyspersja 30%, żelaza tlenek żółty (E 172).

Wskazania:
Leczenie objawowe:
choroby refluksowej przełyku,
zgagi,
kwaśnego odbijania.

Przeciwwskazania:
Kiedy nie stosować leku Pantoprazol Teva:
w przypadku nadwrażliwości (uczulenia) na substancję czynną - pantoprazol lub pozostały składnik tego leku,
jeśli pacjent przyjmuje inhibitory proteazy wirusa HIV,
jeśli są planowane specyficzne badania krwi (stężenie chromograniny A).
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Ostrzeżenia i środki ostrożności:
Stosowanie leku omówić z lekarzem jeśli: pacjent jest już leczony z powodu zgagi, w wywiadzie pojawia się choroba wrzodowa żołądka
lub operacja żołądka, występują zaburzenia pracy wątroby, występowała kiedykolwiek reakcja skórna po podaniu pantoprazolu lub
innego leku z grupy inhibitorów pompy protonowej, pacjent przyjmuje leki z grupy inhibitorów proteazy wirusa HIV.
Lek nie powinien być stosowany dłużej niż 4 tygodnia oraz 2 tygodnie w przypadku jeśli objawy nie ustępują.
Długotrwałe stosowanie leku może wiązać się z ograniczonym wchłanianiem witaminy B12, obniżeniem stężenia magnezu we krwi.
Jeśli podczas stosowanie tego leku wystąpią: nieplanowana utrata masy ciała, wymioty z krwią lub wymioty nawracające, krem w kale,
smoliste stolce, bladość i osłabienie, ból w klatce piersiowej, ból brzucha, ciężkie biegunki, należy skontaktować się z lekarzem w celu
dalszej diagnostyki.
Lek nie jest przeznaczony do natychmiastowego łagodzenia objawów zgagi. Nie należy stosować go zapobiegawczo.
Pantroprazol Teva w razie konieczności może być stosowany razem z lekami zobojętniającymi (wodorowęglan sodu, wodorotlenek
glinu, węglan magnezu).
Przechowywać lek w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 30ºC.
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