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Panzol pro 20 mg x 14 tabl dojelitowych
 

Cena: 9,20 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 14 tabl dojelitowych

Postać Tabletki

Producent AUROVITAS

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Pantoprazolum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Panzol Pro w postaci tabletek dojelitowych z pantoprazolem jest produktem przeznaczonym dla pacjentów dorosłych, który
przyczynia się do zmniejszenia ilości kwasu żołądkowego. Na co jest Panzol Pro? Wskazaniem do stosowania leku jest krótkotrwałe
leczenie objawów, które towarzyszą chorobie refluksowej przełyku. Produkt może być pomocny przy dolegliwościach takich jak zgaga
(bolesne pieczenie w klatce piersiowej) czy kwaśne odbijanie (kwaśny posmak w ustach). Substancja czynna leku, pantoprazol, blokuje
enzym, który odpowiada za wytwarzanie kwasu solnego w żołądku, co tym samym sprawia, że lek zmniejsza ilość kwasu żołądkowego.

W opakowaniu znajduje się 14 tabletek dojelitowych Panzol Pro. W skład 1 tabletki wchodzi 20 mg pantoprazolu oraz składniki
pomocnicze. W ulotce szczegółowo opisano rekomendowane dawkowanie leku Panzol Pro i należy go przestrzegać, chyba że lekarz
zaleci inaczej. Lek powinien być przyjmowany przed posiłkiem. Należy przyjmować 1 tabletkę na dobę, najlepiej o stałych porach.
Tabletki Panzol Pro powinny być połykane w całości (bez rozgryzania, żucia czy dzielenia) i zaleca się obfite popicie leku wodą. Nie
należy przekraczać dawki dobowej pantoprazolu wynoszącej 20 mg. Lek może znosić dolegliwości choroby refluksowej już po
pierwszym zastosowaniu, jednak nie jest przeznaczony, by natychmiastowo znosić objawy schorzenia. Do uzyskania
satysfakcjonujących efektów, produkt leczniczy należy stosować minimum przez 2–3 kolejne dni, kończąc terapię po całkowitym
ustąpieniu objawów. Jeśli pacjent będzie stosował lek przez 2 tygodnie, a dokuczliwe objawy nie ustąpią, powinien skonsultować się z
lekarzem. Lek bez konsultacji z lekarzem nie powinien być stosowany dłużej niż 4 tygodnie.

Panzol Pro może wywoływać działania niepożądane, jednak nie występują one u każdej osoby, która lek stosuje. Natychmiastowej
pomocy medycznej wymaga pojawienie się objawów ciężkiej reakcji uczuleniowej (ten skutek uboczny występuje rzadko) lub ciężkiej
reakcji skórnej (ten skutek uboczny występuje z nieznaną częstością), a także zażółcenia skóry czy białkówek oczu, poza tym należy
zwrócić uwagę na objawy problemów z nerkami. Jeśli chodzi o inne działania niepożądane, często lek powoduje łagodne polipy żołądka.
Niezbyt często natomiast powoduje bóle i zawroty głowy, a poza tym nudności i biegunkę. Może też powodować wzdęcia i zaparcia, a
dodatkowo przyczyniać się do suchości jamy ustnej czy wywoływać wysypkę lub pokrzywkę. Inne działania niepożądane opisano w
dołączonej do opakowania ulotce, przy czym trzeba zaznaczyć, że niektóre skutki uboczne Panzol Pro mogą wpływać na zdolność
prowadzenia pojazdów czy też obsługi maszyn.
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Panzol Pro jest lekiem, który ma również przeciwwskazania do stosowania. Nie należy korzystać z niego w przypadku nadwrażliwości
na pantoprazol bądź składniki pomocnicze leku, poza tym nie jest wskazany do stosowania w ciąży i w czasie karmienia piersią. 
Przeciwwskazaniem do stosowania leku Panzol Pro jest też wiek poniżej 18 lat, a także stosowanie atazanawiru.

Skład
1 tabl. zawiera 20 mg pantoprazolu.

Wskazania i działanie

Krótkotrwałe leczenie objawów choroby refluksowej przełyku (np. zgaga, kwaśne odbijanie) u dorosłych.
Substancją czynną leku jest pantoprazol, który blokuje enzymy wytwarzające kwas solny w żołądku. W ten sposób lek zmniejsza
ilość kwasu w żołądku.

Przeciwwskazania
Nie stosować leku: jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na którykolwiek ze składników preparatu, jeśli pacjent stosuje atazanawir (lek
stosowany w leczeniu zakażeń wirusem HIV), jeśli pacjent nie ukończył 18 lat, w czasie ciąży lub w okresie karmienia piersią.

Dawkowanie
Przyjmować 1 tabletkę na dobę przed posiłkiem, codziennie o tej samej porze. tabletki należy połykać w całości, obficie popijając wodą,
nie należy ich rozgryzać ani dzielić. Lek przyjmować przynajmniej przez 2-3 kolejne dni.

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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