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Pantorena 20 mg x 14 tabl dojelitowych
 

Cena: 6,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 14 tabl dojelitowych

Postać Tabletki

Producent VITAMA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Pantoprazolum

Opis produktu
 

Skład

Każda tabletka dojelitowa zawiera 20 mg pantoprazolu (w postaci pantoprazolu sodowego półtorawodnego).
Rdzeń tabletki: MannitolKrospowidon (typ A)Sodu węglan bezwodnyWapnia stearynian
Otoczka tabletki: Hydroksypropyloceluloza(5 cP)Powidon (K-25) 10Glikol propylenowyTytanu dwutlenek (E 171)Żelaza
tlenek żółty (E 172)
Otoczka dojelitowa: Kwasu metakrylowego i etyluakrylanukopolimer (1:1),dyspersja30%Trietylu cytrynian.

Wskazania i działanie

Lek Pantorena 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).
Pantorena 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.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na substancję czynną, podstawione benzoimidazole lub którąkolwiek substancję pomocniczą

Dawkowanie

Zalecana dawka produktu leczniczego to 20 mg pantoprazolu (1 tabletka) raz na dobę. Tabletek dojelitowych nie należy żuć ani
rozgryzać, należy je przyjmować przed posiłkiem, połykając w całości i popijając wodą
W celu złagodzenia objawów, konieczne może okazać się stosowanie leku przez kolejne 2-3 dni. Po zupełnym ustąpieniu
objawów leczenie powinno zostać przerwane. Bez konsultacji z lekarzem leczenie nie powinno trwać dłużej niż 4
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tygodnie.Pacjenta należy pouczyć o konieczności konsultacji z lekarzem, jeśli objawy nie ustąpią w ciągu 2 tygodni leczenia. W
każdym przypadku należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę i najkrótszy czas leczenia inhibitorami pompy protonowej
(PPI), odpowiednio do leczonej choroby. Pacjenci nie powinni rozpoczynać powtórnego leczenia przed dokonaniem pełnej oceny
przez lekarza prowadzącego.

Działania niepożądane
U około 5% pacjentów mogą wystąpić działania niepożądane. Najczęściej obserwowanymi działaniami niepożądanymi były: biegunka i
ból głowy, obydwa działania występowały u około 1% pacjentów.

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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