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Anesteloc max 20 mg x 14 tabl dojelitowych
 

Cena: 8,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 14 tabl dojelitowych

Postać Tabletki

Producent ADAMED

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Pantoprazolum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Anesteloc max w postaci tabletek dojelitowych jest preparatem z pantoprazolem, który może być stosowany przez pacjentów
dorosłych. Na co jest Anesteloc max? Wskazaniem do stosowania leku jest krótkotrwałe leczenie objawów choroby refluksowej
przełyku. Składnik czynny leku, czyli pantoprazol, działa przez blokowanie enzymu odpowiedzialnego za wytwarzanie kwasu
żołądkowego, co skutkuje jednocześnie zmniejszaniem ilości kwasu żołądkowego. Lek może być stosowany m.in. przy dolegliwościach
takich jak zgaga czy kwaśne odbijanie, poza tym jest wskazany przy bolesnym pieczeniu w klatce piersiowej oraz w przypadku
kwaśnego posmaku w ustach. Lek może pomóc w pozbyciu się dolegliwości już po pierwszym zastosowaniu, jednak nie jest to lek
przeznaczony do natychmiastowego usuwania objawów refluksu. Aby całkowicie ustąpiły dolegliwości, niektórzy pacjenci muszą
przyjmować tabletki przez 2–3 kolejne dni.

W opakowaniu znajduje się 14 tabletek dojelitowych Anesteloc max. W skład 1 tabletki dojelitowej wchodzi 20 mg pantoprazolu i
substancje pomocnicze. Przed zastosowaniem leku Anesteloc max należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Jeśli
lekarz nie zaleci inaczej, należy przestrzegać wskazań w niej zawartych. Rekomendowane w ulotce dawkowanie Anesteloc max to 1
tabletka na dobę przyjmowana o stałych porach najlepiej przed posiłkiem. Tabletki powinny być połykane w całości i popijane dużą
ilością wody. Lek powinien być stosowany przez przynajmniej 2–3 kolejne dni, a kuracja powinna trwać do całkowitego ustąpienia
dokuczliwych objawów. Jeśli lek będzie stosowany przez 2 tygodnie i dolegliwości pacjenta nie ustąpią, należy zasięgnąć porady lekarza.
Lek nie powinien być też stosowany dłużej niż przez 4 tygodnie, chyba że lekarz wskaże inaczej.

U niektórych pacjentów stosujących lek Anesteloc max mogą pojawić się działania niepożądane. Niektóre skutki uboczne leku mogą
być poważne i wymagają pilnego kontaktu z lekarzem – mowa o objawach ciężkich reakcji uczuleniowych lub ciężkich reakcji skórnych.
Niezbyt często lek powoduje bóle i zawroty głowy, a oprócz tego wzdęcia, nudności i wymioty. Może też powodować biegunkę lub
zaparcia, poza tym może przyczyniać się do suchości w jamie ustnej lub do pojawienia się wysypki skórnej lub pokrzywki. Lek może też
powodować osłabienie lub wyczerpanie oraz może powodować ból i dyskomfort brzucha. Do możliwych skutków ubocznych Anesteloc
max można zaliczyć również złe samopoczucie, a oprócz tego zaburzenia snu i wzrost aktywności enzymów wątrobowych. Pozostałe
możliwe skutki uboczne Anesteloc max szczegółowo opisano w dołączonej do opakowania ulotce.

Lek Anesteloc max ma przeciwwskazania. Aplikowanie leku jest przeciwwskazane u pacjentów uczulonych na pantoprazol bądź
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substancje pomocnicze tabletek dojelitowych. Nie należy też z niego korzystać, jeśli pacjent stosuje atazanawir, poza tym
przeciwwskazaniem jest wiek poniżej 18. lat oraz ciąża i karmienie piersią.

Skład
20 mg pantoprazolu

Wskazania i działanie

Substancją czynną leku Anesteloc Max jest pantoprazol, który blokuje enzym wytwarzający kwas żołądkowy. W ten sposób lek
zmniejsza ilość kwasu w żołądku. Anesteloc Max stosuje się w krótkotrwałym leczeniu objawów choroby refluksowej przełyku
(takich jak zgaga, kwaśne odbijanie) u dorosłych. Refluks polega na cofaniu się kwasu z żołądka do przełyku, co może prowadzić
do wystąpienia stanu zapalnego przełyku i wywoływać ból. Mogą pojawić się też takie objawy, jak: bolesne pieczenie w klatce
piersiowej sięgające aż do gardła (zgaga), kwaśny smak w ustach (kwaśne odbijanie).
Anesteloc Max może usunąć dolegliwości związane z chorobą refluksową (takie jak zgaga, kwaśne odbijanie) już po pierwszym
dniu stosowania, nie jest jednak lekiem przeznaczonym do natychmiastowego usuwania objawów.
W celu uzyskania pełnego ustąpienia objawów konieczne może być przyjmowanie tabletek przez 2-3 kolejne dni.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Anesteloc Max:

jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na pantoprazol lub którykolwiek z pozostałych składników leku Anesteloc
Max,
jeśli pacjent stosuje lek zawierający atazanawir (w leczeniu zakażenia HIV);
jeśli pacjent nie ukończył 18 roku życia;
w przypadku ciąży lub karmienia piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Anesteloc Max:
Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli pacjent:

jest leczony z powodu zgagi lub niestrawności nieprzerwanie przez 4 lub więcej tygodni;
ma ponad 55 lat i codziennie stosuje leki na niestrawność wydawane bez recepty;
ma ponad 55 lat i zauważył nowe niepokojące objawy, lub jeśli zmienił się charakter dotychczasowych objawów;
ma osteoporozę (choroba kości która prowadzi do zwiększonego ryzyka złamań);
przebył chorobę wrzodową żołądka lub przeszedł operację żołądka;
ma chorobę wątroby lub żółtaczkę (zażółcenie skóry i oczu);
jest pod stałą opieką lekarza z powodu innych ciężkich dolegliwości lub chorób;
będzie miał wykonane badanie endoskopowe lub test ureazowy.

Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli przed lub po zastosowaniu tego leku pacjent zauważy pojawienie się następujących
objawów, które mogą być oznaką innych, poważniejszych chorób:

niezamierzona utrata masy ciała (nie związana z dietą lub ćwiczeniami);
wymioty, szczególnie nawracające;
krwawe wymioty, które mogą wyglądać jak ciemne fusy po kawie;
krew w kale, kał czarny lub smolisty;
utrudnione połykanie lub ból w trakcie przełykania;
bladość i osłabienie (niedokrwistość);
duszność, gorączka, dreszcze, kaszel;
ból w klatce piersiowej;
ból brzucha;
ciężkie i (lub) uporczywe biegunki, (ponieważ stosowanie leku Anesteloc Max wiąże się z niewielkim zwiększeniem ryzyka
biegunki zakaźnej). Lekarz może zdecydować o konieczności wykonania dodatkowych badań.
Jeśli pacjent ma mieć wykonane badanie krwi, powinien poinformować lekarza o przyjmowaniu tego leku.
Możliwe jest, że pacjent stwierdzi złagodzenie objawów refluksu i zgagi już po jednym dniu stosowania leku Anesteloc Max. Nie
jest to jednak lek przeznaczony do natychmiastowego usuwania objawów. Nie należy go stosować zapobiegawczo.
Jeżeli od pewnego czasu u pacjenta występuje nawracająca zgaga lub objawy niestrawności, pacjent powinien pozostawać pod
opieką lekarza.

Stosowanie leku Anesteloc Max z innymi lekami
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Anesteloc Max może wpływać hamująco na skuteczność działania innych leków. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o
wszystkich przyjmowanych lekach, zwłaszcza zawierających jedną z następujących substancji czynnych:
ketokonazol (stosowany w zakażeniach grzybiczych);
warfaryna i fenprokumon (wpływają na gęstość krwi i zapobiegają zakrzepom). Może być konieczne dodatkowe badanie krwi.
atazanawir (stosowany w leczeniu HIV). Nie wolno stosować leku Anesteloc Max jednocześnie z atazanawirem.
Nie należy stosować leku Anesteloc Max wraz z lekami zmniejszającymi ilość kwasu wytwarzanego w żołądku, takimi jak inne
inhibitory pompy protonowej (omeprazol, lanzoprazol i rabeprazol), lub antagoniści receptorów H2 (np. ranitydyna, famotydyna).
Anesteloc Max można w razie konieczności stosować ze środkami zobojętniającymi sok żołądkowy (np. magaldrat, kwas
alginowy, wodorowęglan sodu, wodorotlenek glinu, węglan magnezu, lub ich połączenia).
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.
Dotyczy to także leków roślinnych i homeopatycznych.

Stosowanie leku Anesteloc Max z jedzeniem i piciem

Tabletki należy przyjmować przed posiłkiem, połykać w całości i popijać wodą.

Ciąża i karmienie piersią

Nie należy stosować leku Anesteloc Max u kobiet w ciąży. Nie należy stosować leku Anesteloc Max u kobiet, u których nie
można wykluczyć ciąży lub u kobiet karmiących piersią. Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub
farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Jeżeli u pacjenta wystąpią działania niepożądane, takie jak zawroty głowy lub zaburzenia widzenia, nie należy prowadzić
pojazdów mechanicznych ani obsługiwać urządzeń mechanicznych.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Anesteloc Max

Anesteloc Max zawiera mannitol. Ten składnik w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.

Dawkowanie

Anesteloc Max należy zawsze zażywać zgodnie z informacjami zawartymi w tej ulotce.
W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę i najkrótszy czas leczenia, odpowiednio do leczonej choroby.
Przyjmować 1 tabletkę na dobę, o tej samej porze. Nie należy stosować dawki dobowej większej niż 20 mg.
Lek należy przyjmować przynajmniej przez 2-3 kolejne dni. Należy zakończyć stosowanie leku Anesteloc Max po całkowitym
ustąpieniu objawów. Możliwe jest złagodzenie objawów refluksu i zgagi już po jednym dniu stosowania leku Anesteloc Max, lecz
należy pamiętać, że lek ten nie jest przeznaczony do natychmiastowego usuwania objawów.
Należy skonsultować się z lekarzem, jeżeli po stosowaniu tego leku przez pełne 2 tygodnie objawy nie ustąpią. Nie należy
przyjmować leku Anesteloc Max przez dłużej niż 4 tygodnie bez zalecenia lekarza.
Tabletki przyjmować przed posiłkiem, codziennie o tej samej porze. - Tabletki należy połykać w całości, obficie popijając wodą,
nie należy ich rozgryzać ani dzielić.

Dzieci i młodzież

Lek Anesteloc Max nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Anesteloc Max

Należy natychmiast poradzić się lekarza lub farmaceuty. Jeżeli to możliwe, należy zabrać ze sobą lek i ulotkę. Objawy
przedawkowania nie są znane.

Pominięcie zastosowania leku Anesteloc Max

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć następną, zaplanowaną dawkę
kolejnego dnia o zwykłej porze.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

Działania niepożądane

Jak każdy lek, Anesteloc Max może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Należy natychmiast poinformować lekarza lub skontaktować się z najbliższym szpitalem, jeśli wystąpi jakikolwiek z poniższych
ciężkich działań niepożądanych. Jednocześnie należy zaprzestać stosowania tego leku, ale zabrać ze sobą ulotkę i (lub) tabletki.

Ciężkie reakcje uczuleniowe (rzadko): reakcje nadwrażliwości, tak zwane reakcje anafilaktyczne, wstrząs anafilaktyczny, obrzęk
naczynioruchowy. Typowe objawy to: obrzęk twarzy, warg, ust, języka i (lub) gardła, który może powodować trudności w przełykaniu lub
oddychaniu, pokrzywka, ciężkie zawroty głowy z przyspieszonym biciem serca i obfitym poceniem się.
Ciężkie reakcje skórne (częstość nieznana): wysypka z obrzękiem, pęcherzami lub łuszczeniem się skóry, płatowe łuszczenie się skóry,
krwawienie z okolic oczu, nosa, ust lub narządów płciowych oraz szybkie pogarszanie się stanu ogólnego. Wysypka pod wpływem
światła słonecznego.
Inne ciężkie reakcje (częstość nieznana): zażółcenie skóry i białkówek oczu (spowodowane ciężkim uszkodzeniem wątroby), zaburzenia
nerek przejawiające się bolesnym oddawaniem moczu, bólem w dolnej części pleców, z towarzyszącą gorączką.
Częstość występowania działań niepożądanych określono następująco:
bardzo często: częściej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów;
często: u 1 - 10 na 100 leczonych pacjentów;
niezbyt często: u 1 - 10 na 1000 leczonych pacjentów;
rzadko: u 1 - 10 na 10 000 leczonych pacjentów;
bardzo rzadko: rzadziej niż u 1 na 10 000 leczonych pacjentów;
częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych.
Niezbyt częste działania niepożądane:
ból 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, osłabienie, wyczerpanie lub złe samopoczucie,
zaburzenia snu; zwiększona aktywność enzymów wątrobowych w badaniu krwi.
Rzadkie działania niepożądane:
zaburzenia wzroku, takie jak niewyraźne widzenie, bóle stawów, bóle mięśni, zmiany masy ciała, podwyższona temperatura ciała, obrzęk
kończyn, reakcje alergiczne, depresja, zwiększone stężenie bilirubiny i lipidów we krwi (stwierdzane w badaniach krwi).
Bardzo rzadkie działania niepożądane:
zaburzenia orientacji, zmniejszenie liczby płytek krwi, co może powodować zwiększoną tendencję do krwawień i tworzenia się
wybroczyn na skórze (siniaków); zmniejszenie liczby białych krwinek, co może sprzyjać częstszym zakażeniom.
Działania niepożądane o nieznanej częstości występowania:
omamy; splątanie (szczególnie u pacjentów, u których występowały takie objawy), zmniejszenie stężenia sodu we krwi, złamania kości,
zapalenie płuc (ciężka infekcja płuc).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w
ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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