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Anesteloc Max, 20mg, tabletki dojelitowe, 14 tabletek
 

Cena: 8,62 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 14 tabl.

Postać tabl.dojelit.

Producent ADAMED SP.Z O.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Anesteloc Max to produkt leczniczy w chorobie refluksowej przełyku (zgaga, kwaśne odbijanie).

Skład
Substancją czynną jest: pantoprazol.

1 tabletka zawiera 20 mg pantoprazolu w postaci pantoprazolu sodowego półtorawodnego (Pantoprazolum).

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.
Dorośli: 1 tabletka na dobę. Nie stosować większej dawki niż 20 mg na dobę.

Tabletki przyjmować przed posiłkiem, codziennie o tej samej porze. Tabletki należy połykać w całości, obficie popijając wodą, nie należy
ich rozgryzać ani dzielić.
Lek należy przyjmować przynajmniej przez 2-3 kolejne dni.
Należy zakończyć stosowanie leku Anesteloc Max po całkowitym ustąpieniu objawów.
Możliwe jest złagodzenie objawów refluksu i zgagi już po jednym dniu stosowania leku Anesteloc Max.
Należy pamiętać, że lek ten nie jest przeznaczony do natychmiastowego usuwania objawów.
Należy skonsultować się z lekarzem, jeżeli po stosowaniu tego leku przez pełne 2 tygodnie objawy nie ustąpią.
Nie należy przyjmować leku Anesteloc Max przez dłużej niż 4 tygodnie bez konsultacji z lekarzem.

Działanie
Anesteloc Max hamuje wydzielanie kwasu solnego w żołądku poprzez blokowanie pompy protonowej w komórkach okładzinowych.
Pantoprazol zmniejsza kwaśność treści żołądkowej.

Wskazania
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Krótkotrwałe leczenie objawów choroby refluksowej przełyku (np. zgaga, zarzucanie treści żołądkowej) u dorosłych.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Anesteloc Max:
uczulenie (nadwrażliwość) na pantoprazol lub którykolwiek z pozostałych składników leku,
jeśli pacjent stosuje inhibitory proteazy wirusa HIV, takie jak atazanawir, nelfinawir (stosowane w leczeniu zakażenia HIV).

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 osób):
łagodne polipy żołądka.
Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 osób):
ból głowy, zawroty głowy,
biegunka, nudności, wymioty, wzdęcia, zaparcia,
suchość w jamie ustnej,
ból i dyskomfort w obrębie brzucha,
wysypka skórna, pokrzywka, swędzenie skóry,
osłabienie, wyczerpanie, złe samopoczucie, zaburzenia snu,
zwiększona aktywność enzymów wątrobowych.
Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób):
zaburzenia odczuwania smaku,
zaburzenia wzroku (niewyraźne widzenie),
bóle stawów, bóle mięśni,
obrzęk kończyn.
Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):
zmniejszenie liczby płytek krwi z tendencją do tworzenia się siniaków,
zmniejszenie liczby białych krwinek, co może sprzyjać częstym zakażeniom.
Częstość nieznana:
omamy, splątanie,
zmniejszenie stężenia sodu, magnezu we krwi,
wysypka, kłucie, mrowienie, pieczenie.
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Bez konsultacji z lekarzem, leku nie stosować dłużej niż 4 tygodnie.
Jeśli objawy choroby refluksowej utrzymują się dłużej niż 2 tygodnie, należy skonsultować się z lekarzem.
Długotrwałe stosowanie leku może wiązać się z: ograniczonym wchłanianiem witaminy B12, zmniejszeniem stężenia magnezu we krwi.
Leku nie należy stosować zapobiegawczo.
Stosowanie leku należy omówić z lekarzem w przypadku gdy: pacjent jest leczony z powodu zgagi lub niestawności przez 4 lub więcej
tygodnie, pacjent przebył chorobę wrzodową żołądka/przeszedł operację żołądka, pacjent ma problemy z wątrobą, w przeszłości
występowała reakcja skórna na lek podobny do Anesteloc Max.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Stosowanie innych leków
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

W razie konieczności Anesteloc Max można stosować ze środkami zobojętniającymi (np. wodorowęglan sodu, wodorotlenek glinu,
węglan magnezu lub ich połączenia).

Anesteloc Max może wchodzić w interakcje z:
ketokonazolem,
warfaryną,
metotreksatem,
inhibitorami proteazy wirusa HIV,
innymi inhibitorami pompy protonowej (omeprazol, lanzoprazol, rabeprazol),
antagonistami receptorów H2 (ranitydyna, famotydyna).
Stosowanie leku z jedzeniem i piciem
Tabletki należy przyjmować przed posiłkiem, połykać w całości i popijać wodą.

Ciąża i karmienie piersią
W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.
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Leku Anesteloc Max nie należy przyjmować w okresie ciąży i kramienia piersią.

Wpływ na badania laboratoryjne
Należy przerwać leczenie Anesteloc Max na co najmniej 5 dni przed pomiarem stężenia CgA (chromagraniny A).

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Nie stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Jeżeli u pacjenta wystąpią działania niepożądane, takie jak zawroty głowy lub zaburzenia widzenia, nie należy prowadzić pojazdów
mechanicznych ani obsługiwać urządzeń mechanicznych.

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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