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Pantoprazol Teva 20mg 14tab
 

Cena: 7,55 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,02 g

Opakowanie 14 tabl.

Postać tabl.dojelit.

Producent 123RATIO SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Pantoprazolum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI:  Lek

PRODUCENT:  Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. 

ul. Emilii Plater 53 

00-113 Warszawa 

ILOŚĆ:  14 tabletek

 

 

Pantoprazol Teva należy do grupy leków zwanych inhibitorami pompy protonowej. Substancją czynną

leku jest pantoprazol, który blokuje “pompę” wytwarzającą kwas żołądkowy. W ten sposób lek

zmniejsza ilość kwasu w żołądku.

 

DZIAŁANIE:

Pantoprazol Teva należy do grupy leków zwanych inhibitorami pompy protonowej. Substancją czynną leku jest pantoprazol, który
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blokuje “pompę” wytwarzającą kwas żołądkowy. W ten sposób lek zmniejsza ilość kwasu w żołądku.

Pantoprazol Teva stosuje się w krótkotrwałym leczeniu objawów choroby refluksowej przełyku (na przykład, 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).

Pantoprazol Teva może usunąć dolegliwości związane z chorobą refluksową i zgagą już po pierwszym dniu stosowania, jednak lek nie
służy do uzyskania natychmiastowej ulgi. W celu uzyskania pełnego ustąpienia objawów, konieczne może być przyjmowanie tabletek
przez 2 do 3 kolejnych dni.

Jeśli po upływie 2 tygodni u pacjenta nie nastapi poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

 

WSKAZANIA:

objawy choroby refluksowej przełyku

zgaga

kwaśne odbijanie

 

DAWKOWANIE:

Pantoprazol Teva należy zawsze stosować zgodnie z informacjami zawartymi w tej ulotce lub zgodnie z zaleceniami lekarza lub
farmaceuty. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zalecaną dawką jest jedna tabletka na dobę. Nie należy przekraczać zalecanej dawki 20 mg pantoprazolu na dobę.

Lek należy przyjmować przynajmniej przez 2 do 3 kolejnych dni. Należy zakończyć stosowanie leku Pantoprazol Teva po całkowitym
ustąpieniu objawów. Możliwe jest złagodzenie objawów refluksu i zgagi już po jednym dniu stosowania leku Pantoprazol Teva. Należy
jednak pamiętać, że lek nie służy do uzyskania natychmiastowej ulgi.  

Należy skonsultować się z lekarzem, jeżeli po stosowaniu tego leku przez pełne 2 tygodnie objawy nie ustąpią. 

Nie należy przyjmować leku Pantoprazol Teva przez dłużej niż 4 tygodnie bez konsultacji z lekarzem.

Tabletki przyjmować przed posiłkiem, codziennie o tej samej porze. Tabletki należy połykać w całości, obficie popijając wodą. Tabletek
nie należy żuć, rozgryzać ani dzielić.

 

SKŁAD:

Substancją czynną leku jest pantoprazol. Każda tabletka dojelitowa zawiera 20 mg pantoprazolu (22,6 mg pantoprazolu sodowego
półtorawodnego).

Ponadto lek zawiera: disodu fosforan bezwodny, 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).

 

OSTRZEŻENIA: 

Lek zawiera 2,93 mg sodu w tabletce. Należy uwzględnić u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.
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Przechowywać lek w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Blistry Aluminium/Aluminium – Przechowywać w temperaturze poniżej 30ºC.

Butelka z HDPE – Po pierwszym otwarciu butelki z HDPE okres trwałości leku wynosi 28 dni.

 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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