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Pantoprazol Teva tabl.dojelit. 0,02g 14tab
 

Cena: 9,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,02 g

Opakowanie 14 tabl.

Producent 123RATIO SP. Z O.O.

Substancja
czynna

Pantoprazolum

Opis produktu
 

O produkcie
Opis:

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.

Skład:

1 tabletka zawiera pantoprazol 20 mg

Wskazania:

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.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu.

jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na pantoprazol lub którykolwiek z pozostałych składników leku Pantoprazol Teva
jeśli pacjent stosuje lek zawierający atazanawir (w leczeniu zakażenia wirusem HIV).
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 Sposób użycia:

Dorośli: 1 tabletka jeden raz na dobę

Podmiot odpowiedzialny:

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.,
Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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