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Nolpaza control 20 mg x 14 tabl dojelitowych
 

Cena: 13,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 14 tabl dojelitowych

Postać Tabletki

Producent KRKA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Pantoprazolum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Nolpaza Control w postaci tabletek dojelitowych jest preparatem przeznaczonym dla pacjentów dorosłych, którzy zmagają się z
cofaniem kwasu z żołądka do przełyku. Zdarza się, że przynosi on zauważalną poprawę już po jednokrotnym zastosowaniu, jednak nie
jest to lek, który redukuje dolegliwości w sposób natychmiastowy, tylko stopniowy.

Na co jest Nolpaza Control? Wskazaniem do stosowania leku jest krótkotrwałe leczenie objawów towarzyszących chorobie refluksowej
przełyku. Zastosowanie produktu może być zasadne przy takich objawach jak kwaśne odbijanie i zgaga, a także bolesne pieczenie w
klatce piersiowej, czy też kwaśny smak w ustach. Substancją czynną leku jest pantoprazol. Działanie leku polega na blokowaniu enzymu
odpowiedzialnego za wytwarzanie kwasu solnego w żołądku, co w konsekwencji przyczynia się do zmniejszenia ilości kwasu
żołądkowego.

W opakowaniu znajduje się 14 tabletek dojelitowych Nolpaza Control. W skład 1 tabletki wchodzi 20 mg pantoprazolu oraz składniki
pomocnicze. Zalecane dawkowanie Nolpaza Control opisano w dołączonej do leku ulotce. Zaleca się przestrzeganie zawartych tam
wskazówek lub postępowanie zgodnie z zaleceniami lekarza. Powinno się przyjmować 1 tabletkę Nolpaza Control na dobę, gdyż
maksymalna dobowa dawka pantoprazolu to 20 mg. Tabletki Nolpaza Control muszą być połykane przed posiłkiem w całości oraz
popijane odpowiednią ilością wody. Produkt leczniczy należy stosować minimum przez 2–3 kolejne dni, nawet jeśli pacjent już po jego
pierwszym zastosowaniu odczuje poprawę stanu zdrowia. Jeśli pacjent będzie stosować lek Nolpaza Control przez 14 dni, a czas ten
okaże się niewystarczający, by doszło do poprawy lub pacjent będzie czuć się gorzej – zalecana jest konsultacja z lekarzem. Produkt
leczniczy nie może być stosowany dłużej niż 4 tygodnie bez wyraźnych wskazań lekarza.

Stosowanie leku Nolpaza Control może wiązać się z wystąpieniem u pacjenta pewnych działań niepożądanych, chociaż nie występują
one u wszystkich osób, które lek stosują. Możliwe są również ciężkie działania niepożądane, w tym rzadko występujące ciężkie reakcje
alergiczne, a także występujące z nieznaną częstotliwością ciężkie reakcje skórne lub inne ciężkie reakcje. Oprócz tego lek niezbyt często
powoduje różnego typu dolegliwości układu pokarmowego, a dodatkowo bóle i zawroty głowy, suchość w jamie ustnej, a przy tym
różnego typu objawy skórne. Może też przyczyniać się do złego samopoczucia i zaburzeń snu, a oprócz tego do osłabienia lub
wyczerpania, a także zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych we krwi.
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Nie każdy pacjent powinien stosować ten lek, nawet jeśli ma ku temu wskazania. Przeciwwskazaniem Nolpaza Control jest wiek poniżej
18 lat, a także nadwrażliwość na pantoprazol bądź jakikolwiek z pozostałych składników tabletek dojelitowych. Leku nie powinno się
stosować, jeśli pacjentka spodziewa się dziecka lub karmi dziecko piersią. Dodatkowym przeciwwskazaniem jest przyjmowanie przez
pacjenta leku z atazanawirem (ten wykorzystuje się przy terapii zakażenia wirusem HIV).

Skład

Substancją czynną leku jest pantoprazol. Jedna tabletka dojelitowa zawiera 20 mg pantoprazolu (w postaci pantoprazolu
sodowego półtorawodnego).
Pozostałe składniki leku to: w rdzeniu tabletki: mannitol, krospowidon (typ B), sodu węglan bezwodny, sorbitol, wapnia
stearynian oraz w otoczce tabletki: hypromeloza, powidon (K25), tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek, żółty (E 172), glikol
propylenowy, makrogol 6000, talk oraz kwasu metakrylowego

Wskazania i działanie

Substancją czynną leku Nolpaza control jest pantoprazol, który blokuje enzym wytwarzający kwas żołądkowy. W ten sposób lek
zmniejsza ilość kwasu w żołądku.
Lek Nolpaza control stosuje się w krótkotrwałym leczeniu objawów choroby refluksowej przełyku (takich jak zgaga, kwaśne
odbijanie) u dorosłych.
Nolpaza control 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 Nolpaza control:

Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na pantoprazol lub którykolwiek z pozostałych składników leku Nolpaza
control (wymienione w punkcie 6).
Jeśli pacjent stosuje lek zawierający atazanawir (w leczeniu zakażenia HIV).
Jeśli pacjent nie ukończył 18 roku życia.
W przypadku ciąży lub karmienia piersią.

Dawkowanie
Zalecana dawka to 1 tabletka na dobę. Nie należy stosować dawki dobowej większej niż 20 mg. Lek należy przyjmować przynajmniej
przez 2-3 kolejne dni. Należy zakończyć stosowanie leku Nolpaza control po całkowitym ustąpieniu objawów.
Należy skonsultować się z lekarzem, jeżeli objawy nie ustąpią po stosowaniu tego leku przez pełne 2 tygodnie.
Nie należy przyjmować leku Nolpaza control przez dłużej niż 4 tygodnie bez konsultacji z lekarzem.
Przechowywanie
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu
ochrony przed wilgocią.
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
KRKA, d.d. Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia
Więcej informacji znajduje się w ulotce dostępnej w zakładce Załączniki.

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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