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Ranloc Med 20 mg 14 tabl.
 

Cena: 7,29 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,02 g

Opakowanie 14 tabl.

Postać tabl.dojelit.

Producent RANBAXY (POLAND) SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Pantoprazolum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: Ranbaxy

ILOŚĆ:  14 tabletek

 

 

Lek do stosowania w krótkotrwałym leczeniu objawów choroby refluksowej przełyku (takich jak zgaga, kwaśne odbijanie) u dorosłych.

 

 

DZIAŁANIE:

Substancją czynną leku jest pantoprazol – organiczny związek chemiczny, lek z grupy inhibitorów pompy protonowej,

zmniejszający wydzielanie do światła żołądka jonów wodorowych.

 

WSKAZANIA:
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APTEKA GŁÓWNA

GARWOLIŃSKA 16, WARSZAWA
669304080

 

Lek przeznaczony do stosowania w krótkotrwałym leczeniu objawów choroby refluksowej przełyku (takich jak zgaga, kwaśne odbijanie)
u dorosłych.

 

DAWKOWANIE:

Zalecana dawka, to 20 mg pantoprazolu (jedna tabletka) na dobę. Tabletkę należy przyjąć przed posiłkiem, połykać w całości, popijając
wodą.

W celu uzyskania złagodzenia objawów, konieczne może okazać się przyjmowanie tabletek przez kolejne 2 do 3 dni. Po całkowitym
ustąpieniu objawów leczenie należy przerwać. Bez konsultacji z lekarzem leczenie nie powinno trwać dłużej niż 4 tygodnie.

Jeśli objawy nie ustąpią w ciągu 2 tygodni nieprzerwanego leczenia należy skontaktować się z lekarzem.

 

SKŁAD:

Każda tabletka dojelitowa zawiera 20 mg pantoprazolu (w postaci 22,6 mg pantoprazolu sodowego półtorawodnego).

Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki: sodu węglan bezwodny, mannitol (E 421), krospowidon typu A, hydroksypropyloceluloza, celuloza mikrokrystaliczna,
wapnia stearynian

Otoczka tabletki: hypromeloza, glikol propylenowy, powidon K30, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek żółty (E 172)

Otoczka dojelitowa: kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), trietylu cytrynian, sodu laurylosiarczan, tytanu dwutlenek (E
171), talk, żelaza tlenek żółty (E 172)

Tusz do nadruku: szelak, żelaza tlenek czarny (E 172), glikol propylenowy.

 

OSTRZEŻENIA: 

 

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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