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Nolpaza Control 20mg x14 tabletek dojelitowych
 

Cena: 10,20 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Krka

Postać tabletki

Substancja
czynna

pantoprazol

Typ produktu produkt leczniczy

Wiek dorośli

Opis produktu
 

CO TO JEST LEK NOLPAZA CONTROL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Substancją czynną leku Nolpaza control jest pantoprazol, który blokuje enzym wytwarzający kwas żołądkowy. W ten sposób lek
zmniejsza ilość kwasu w żołądku.
Lek Nolpaza control stosuje się w krótkotrwałym leczeniu objawów choroby refluksowej przełyku (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).
Nolpaza control może usunąć dolegliwości związane z chorobą refluksową (takie jak zgaga, kwaśne odbijanie) już po pierwszym
dniu stosowania, nie jest jednak lekiem przeznaczonym do natychmiastowego usuwania objawów.
W celu uzyskania pełnego ustąpienia objawów, konieczne może być przyjmowanie tabletek przez 2 - 3 kolejne dni.

Kiedy nie stosować leku Nolpaza control

Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na pantoprazol lub którykolwiek z pozostałych składników leku Nolpaza
control (wymienione w punkcie 6).
Jeśli pacjent stosuje lek zawierający atazanawir (w leczeniu zakażenia HIV).
Jeśli pacjent nie ukończył 18 roku życia.
W przypadku ciąży lub karmienia piersią.

JAK STOSOWAĆ LEK NOLPAZA CONTROL
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Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Zalecana dawka to 1 tabletka na dobę. Nie należy stosować dawki dobowej większej niż 20 mg.
Lek należy przyjmować przynajmniej przez 2-3 kolejne dni. Należy zakończyć stosowanie leku Nolpaza control po całkowitym
ustąpieniu objawów. Możliwe jest złagodzenie objawów refluksu i zgagi już po jednym dniu stosowania leku Nolpaza control,
lecz należy pamiętać, że lek ten nie jest przeznaczony do natychmiastowego usuwania objawów.
Należy skonsultować się z lekarzem, jeżeli objawy nie ustąpią po stosowaniu tego leku przez pełne 2 tygodnie.
Nie należy przyjmować leku Nolpaza control przez dłużej niż 4 tygodnie bez konsultacji z lekarzem.
Tabletki należy przyjmować przed posiłkiem, codziennie o tej samej porze. Tabletki należy połykać w całości, nie rozgryzać i nie
dzielić, obficie popijając wodą.

Co zawiera lek Nolpaza control

Substancją czynną leku jest pantoprazol. Jedna tabletka dojelitowa zawiera 20 mg pantoprazolu (w postaci pantoprazolu
sodowego półtorawodnego).

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Nolpaza control:

Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na pantoprazol lub którykolwiek z pozostałych składników leku Nolpaza
control.
Jeśli pacjent stosuje lek zawierający atazanawir (w leczeniu zakażenia HIV).
Jeśli pacjent nie ukończył 18 roku życia.
W przypadku ciąży lub karmienia piersią.
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