
 
Apteka Przyjazna Dla Pacjenta

Apteka Przyjazna Dla Pacjenta, Albigowa 1054a, Albigowa
+48 17 225 00 33

 
 

Pantoprazole Genoptim SPH tabletki dojelitowe, 14 tbl
 

Cena: 12,59 zł

Opis słownikowy

Dawka 0,02 g

Opakowanie 14 tabl. (blister)

Postać tabl.dojelit.

Producent SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Pantoprazolum

Opis produktu
 

Pantoprazole Genoptim SPH zawiera pantoprazol blokujący „pompę” (enzym) wytwarzającą kwas żołądkowy wpływajac na zmniejszenie
wydzielania kwasu w żołądku.

Wskazania:
- w krótkotrwałe leczenie objawów choroby refluksowej przełyku (np. zgaga, kwaśne odbijanie) u dorosłych.

Skład:
Substancja czynna: Każda tabletka dojelitowa zawiera 20 mg pantoprazolu (22,6 mg pantoprazolu sodowego półtorawodnego).

Pozostałe składniki: 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:
Zalecana dawka leku to 20 mg pantoprazolu (1 tabletka) raz na dobę.
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 tygodnie. 

Sposób podania:
Tabletki dojelitowe Pantoprazole Genoptim SPH należy przyjmować przed posiłkiem połykając w całości i popijając wodą.

Przeciwwskazania:
Nie stasować w przypadku uczulenia na pantoprazol lub którykolwiek z pozostałych składników leku lub jeśli pacjent stosuje lek
zawierający atazanawir (w leczeniu zakażenia wirusem HIV).
Nie stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia.
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Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Opakowanie: 14 tabletek

Podmiot odpowiedzialny
Synoptis Pharma Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 65
02-255 Warszawa

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące
działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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