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Pantoprazole Genoptim 20 mg x 14 tbl.
 

Cena: 12,99 PLN

Opis słownikowy

Producent SYNOPTIS PHARMA

Rodzaj rejestracji

Opis produktu
 

PANTOPRAZOLE Genoptim 20 mg 14 tabletek

Składniki:
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).

Dawkowanie:
Preparat ma postać tabletek dojelitowych. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie
przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli
masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.
Dorośli: 20 mg 1 raz na dobę zwykle przez 2–3 dni. Po ustąpieniu objawów leczenie należy przerwać. Bez konsultacji z lekarzem nie
stosować dłużej niż przez 4 tygodnie.
Jeżeli objawy nie ustąpią w ciągu 2 tygodni stosowania preparatu należy skonsultować się z lekarzem.
Nie należy powtórnie rozpoczynać stosowania preparatu bez konsultacji z lekarzem.
Nie ma potrzeby modyfikacji dawkowania u osób w podeszłym wieku ani u osób z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby.
Ze względu na brak wystarczających danych klinicznych nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci i młodzieży do 18. roku życia.
Sposób stosowania:
Preparat w postaci tabletek dojelitowych przeznaczony jest do stosowania doustnego. Tabletki należy przyjmować przed posiłkiem,
połykać w całości (nie rozgryzać, nie żuć ani nie kruszyć) popijając wodą.

Przeznaczenie:
Preparat jest wskazany u dorosłych w krótkotrwałym leczeniu objawów choroby refluksowej przełyku (np. zgaga, zarzucanie treści
żołądkowej).

Warunki przechowywania:
Przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w sposób
niedostępny dla małych dzieci.
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 Uwaga!
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
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