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Controloc control 20 mg x 14 tabl dojelitowych
 

Cena: 14,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 14 tabl dojelitowych

Postać Tabletki

Producent NYCOMED PHARMA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Pantoprazolum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Controloc Control w postaci tabletek dojelitowych to preparat leczniczy, który stosuje się przy krótkotrwałym leczeniu dolegliwości
związanych z chorobą refluksową przełyku. Substancją czynną leku jest pantoprazol, którego działanie polega na blokowaniu enzymu
odpowiadającego za tworzenie kwasu żołądkowego, a w efekcie na redukcji zbyt dużej ilości soku trawiennego drażniącego błonę
śluzową. Lek przeznaczony jest dla osób dorosłych.

Wskazaniem do stosowania leku Controloc Control jest refluks przełyku, który zazwyczaj objawia się jako kwaśne odbijanie lub zgaga.
W przypadku choroby refluksowej przełyku kwas żołądkowy cofa się do przełyku, podrażniając jego śluzówkę. W ten sposób tworzy się
stan zapalny, któremu mogą towarzyszyć dolegliwości bólowe, pieczenie w klatce piersiowej czy też kwaśny smak w ustach. Funkcją
Controloc Control jest redukcja dolegliwości będących efektem choroby refluksowej, a jest to możliwe m.in. poprzez zmniejszenie ilości
kwasu w żołądku. Odpowiada za to substancja czynna leku, czyli pantoprazol, który blokuje enzym odpowiadający za produkcję kwasu
żołądkowego. Zdarza się, że efekty działania leku odczuwalne są już po jego jednokrotnym zastosowaniu, jednak zaleca się, by
przyjmować tabletki przynajmniej przez 2-3 dni.

W opakowaniu znajduje się 14 tabletek dojelitowych. Każda z nich zawiera 20 mg pantoprazolu, a także substancje pomocnicze.
Tabletki należy przyjmować zgodnie z zaleceniami zawartymi w ulotce, połykając je w całości (bez rozgryzania) przed posiłkiem i
popijając dużą ilością wody. Należy przyjmować tabletki o stałych porach. Zaleca się stosowanie 1 tabletki Controloc Control na dobę,
gdyż nie powinno się przekraczać dawki dobowej wynoszącej 20 mg pantoprazolu. Zaleca się stosowanie leku przez przynajmniej 2-3
dni, kończąc terapię w momencie całkowitego ustąpienia dolegliwości refluksowych. Jeśli lek nie przyniesie poprawy w ciągu 2 tygodni
od rozpoczęcia terapii, należy skonsultować się z lekarzem. Nie zaleca się jednocześnie stosowania bez konsultacji z lekarzem leku
Controloc Control dłużej niż przez 4 tygodnie.

Niektórzy pacjenci, którzy stosują lek Controloc Control, mogą zauważyć pewne skutki uboczne terapii, choć nie muszą one wystąpić u
każdego. Działania niepożądane i częstotliwość ich występowania szczegółowo omówiono w dołączonej do opakowania ulotce. Do
ciężkich działań niepożądanych, które wymagają pilnego odstawienia leku i kontakt z lekarzem, zaliczyć można ciężkie reakcje
uczuleniowe, w tym reakcje anafilaktyczne, wstrząs anafilaktyczny czy obrzęk naczynioruchowy. Mogą to być także ciężkie reakcje
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skórne, a także inne ciężkie reakcje.

Jeśli chodzi natomiast o inne skutki uboczne leku, do niezbyt często występujących działań niepożądanych Controloc Control można
zaliczyć bóle i zawroty głowy, zaburzenia układu pokarmowego (nudności, wymioty, wzdęcia, gazy, biegunki, zaparcia, ból brzucha), a
także suchość w jamie ustnej. Możliwa jest również wysypka lub pokrzywka, a także swędzenie skóry. W ulotce wymieniane są
dodatkowo takie objawy jak zaburzenia snu, osłabienie i spadek samopoczucia, a także wzrost aktywności enzymów wątrobowych.
Rzadziej pojawiające się skutki uboczne opisano w ulotce, z którą należy się zapoznać przed rozpoczęciem terapii.

Lek Controloc Control posiada także przeciwwskazania do stosowania, co oznacza, że nie może być stosowany przez każdego pacjenta
ze wskazaniem. Podstawowym przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na pantoprazol bądź jakikolwiek ze składników pomocniczych
leku. Preparat nie jest również przeznaczony dla młodzieży poniżej 18. roku życia, a także dla dzieci. Produkt leczniczy nie powinien być
stosowany przez kobiety w ciąży i karmiące piersią. Leku nie powinno się także stosować wraz z atazanawirem (lek wykorzystywany
przy zakażeniach wirusem HIV), a dodatkowo może wchodzić w interakcje z innymi lekami, w tym z ketokonazolem, warfaryną i
fenprokumonem. Preparatu nie należy stosować wraz lekami redukującymi ilość kwasu żołądkowego, w tym z antagonistami H2 i
inhibitorami pompy protonowej. Nie jest to również preparat przeznaczony do stosowania zapobiegawczego.

Skład

Substancją czynną leku Controloc Control 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.

Wskazania i działanie
Controloc Control to lek w formie tabletek dojelitowych, który przeznaczony jest do stosowania podczas krótkotrwałego leczenia
objawów choroby refluksowej przełyku, takich jak m.in. zgaga, pieczenie w gardle i kwaśne odbijanie u osób dorosłych. Choroba ta
polega na cofaniu się kwasu żołądkowego do przełyku, co przyczynia się do rozwoju stanu zapalnego w przełyku i może powodować
dolegliwości bólowe oraz takie objawy jak bolesne pieczenie w klatce piersiowej, które sięga aż do gardła (zgaga) czy też kwaśny smak
w ustach (kwaśne odbijanie).

Controloc Control pomaga w usunięciu powyższych dolegliwości już po pierwszym dniu stosowania. Nie jest jednak lekiem
stosowanym do natychmiastowego usuwania objawów refluksu. W celu pełnego ustąpienia objawów konieczne jest regularne
przyjmowanie leku przez 2-3 dni. Substancją czynną leku jest pantoprazol, który blokuje enzym produkujący kwas żołądkowy,
pomagając tym samym w zmniejszeniu jego ilości.

Dawkowanie
Przed przyjęciem leku Controloc Control należy zapoznać się z informacjami zawartymi w ulotce lub skonsultować się z lekarzem czy
też farmaceutą. Zalecana dawka preparatu Controloc Control to jedna tabletka raz na dobę, przyjmowana aż do ustąpienia objawów. W
celu uzyskania złagodzenia objawów konieczne może okazać się stosowanie leku przez kolejne 2-3 dni. Jeśli objawy nie ustąpią po
dwóch tygodniach stałego stosowania leku, pacjent powinien zgłosić się do lekarza.

Pacjent nie powinien zażywać leku bez konsultacji z lekarzem przez okres dłuższy niż cztery tygodnie. Tabletki należy połknąć w całości,
popijając płynem, przed posiłkiem. Tabletek Controloc Control nie należy żuć ani rozgryzać. Nie zaleca się stosowania preparatu 
Controloc Control u pacjentów w wieku poniżej 18 lat.

Przeciwwskazania
Nie należy stosować leku Controloc Control u osób, które:

mają uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników zawartych w leku;
stosują inhibitory proteazy wirusa HIV, takie jak atazanawir, nelfinawir (stosowane w leczeniu zakażenia HIV);
są w wieku poniżej 18. roku życia.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, Controloc Control może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Często występujące
działania niepożądane (u 1 na 10 osób):
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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.

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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