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Pantoprazol Teva 20 mg x 14 tabl dojelitowych
 

Cena: 6,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 14 tabl dojelitowych

Postać Tabletki

Producent TEVA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Pantoprazolum

Opis produktu
 

Wstęp
Pantoprazol Teva to lek stosowany w przypadku krótkotrwałych objawów choroby refluksowej przełyku (refluksu), takich jak zgaga czy
odbijanie z kwaśnym posmakiem. Pantoprazol – substancja czynna leku – zmniejsza produkcję kwasu w żołądku poprzez blokowanie
tzw. pompy odpowiedzialnej za jego wytwarzanie. Pozwala zlikwidować kwaśne odbijanie, pieczenie w klatce piersiowej i ból w przełyku
spowodowany zbyt wysoką produkcją kwasu żołądkowego.

Lek Pantoprazol Teva należy przyjmować doustnie, raz na dobę po jednej tabletce przed posiłkiem. Tabletkę należy przyjmować w
całości, nie rozgryzać. Lek popić dużą ilością wody. Pantoprazol Teva optymalne działanie osiąga po 2-3 dniach stosowania, dlatego nie
powinien być przyjmowany jako preparat mający przynieść natychmiastową ulgę. Nie powinno się spożywać leku dłużej niż 4 tygodnie,
chyba że na wyraźne polecenie lekarza Jeśli po dwóch tygodniach stosowania leku nie widać żadnej poprawy, należy przerwać jego
spożywanie. Zbyt długie stosowanie Pantoprazolu Teva może zmniejszyć wchłanianie witaminy B12 i doprowadzić do obniżenia
stężenia magnezu we krwi.

Oprócz substancji czynnej w postaci pantoprazolu lek zawiera substancje pomocnicze takie jak disodu fosforan, mannitol, celuloza
mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian, hypromeloza (typ 6cP), trietylu cytrynian, karboksymetyloskrobia
sodowa (typ A), kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1) dyspersja 30%, żelaza tlenek żółty (E 172).

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek z jego składników. Nie powinny też spożywać go osoby
przyjmujące inhibitory proteazy wirusa HIV lub planujące badanie stężenia chromograniny A we krwi. Nie zaleca się jego spożywania
także w przypadku wrzodów żołądka i po operacji żołądka. Leku Pantoprazol Teva nie jest przeznaczony dla kobiet w ciąży, karmiących
piersią ani dla dzieci. Preparat może wchodzić w interakcje z inhibitorami proteazy wirusa HIV, ketokonazolem, warfaryną,
metotreksatem, innymi lekami z grupy inhibitorów pompy protonowej, antagonistami receptora H2 (ranitydyna, famotydyna).

Pantoprazol Teva na zgagę może u niektórych pacjentów powodować działania niepożądane takie jak łagodne polipy dna żołądka, bóle i
zawroty głowy, wymioty, nudności, biegunka, zaparcia, nudności wzdęcia, ból brzucha, wysypka, świąd. W rzadkich przypadkach może
też wystąpić zaburzenie wzroku, ból mięśni i stawów, zmiana masy ciała, obrzęk rąk i nóg, dezorientacja, zmniejszenie liczby płytek krwi
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mogące powodować pojawianie się wybroczyn na skórze lub zmniejszenie liczby białych krwinek, które może prowadzić do zwiększonej
częstotliwości zakażeń. W razie wystąpienia jakichkolwiek niepożądanych objawów należy niezwłocznie przerwać stosowanie leku i
skonsultować się z lekarzem.

Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 30 stopni Celsjusza, w miejscu, do którego nie mają dostępu dzieci. W razie
jakichkolwiek wątpliwości, czy stosować Pantoprazol Teva, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Jako że lek może
powodować między innymi zawroty głowy i zaburzenia widzenia zaleca się ostrożność w prowadzeniu pojazdów podczas jego
przyjmowania.

Opis
20 mg, Tabletki dojelitowe, Pantoprazolum

Leczy objawy choroby refluksowej przełyku
Zgaga
Kwaśne odbijanie

OTC - Lek wydawany bez recepty

Składniki
Każda tabletka dojelitowa zawiera 20 mg pantoprazolu (w postaci pantoprazolu sodowego półtorawodnego)

Stosowanie
Podanie doustne

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
Dawkowanie / Wiek Dorośli / Ilość 1 tabletka / Częstotliwość 1 raz na dobę.

Tabletkę należy połykać w całości. Krótkotrwałe leczenie objawów choroby refluksowej przełyku (np. zgaga, kwaśne odbijanie) w
dorosłych.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Przeciwwskazania
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

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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