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ANESTELOC MAX TABL. 0,02 G 14 TAB
 

Cena: 7,88 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,02 g

Opakowanie 14 tabl.

Postać tabl.dojelit.

Producent ADAMED SP.Z O.O.

Substancja
czynna

Pantoprazolum

Opis produktu
 

Jedna tabletka leku Anesteloc max zawiera 20 mg pantoprazolu, odpowiedzialnego za blokowanie enzymu wytwarzającego kwas
żołądkowy.

Dawkowanie:
1 tabletka na dobę, o tej samej porze. Tabletki należy przyjmować przed posiłkiem, połykać w całości i popijać wodą. Lek należy
przyjmować przez kolejne 2-3 dni oraz zakończyć stosowanie po całkowitym ustąpieniu objawów.
Jeżeli objawy nie ustąpią po 2 tygodniach stosowania preparatu należy skonsultować się z lekarzem.
Nie należy stosować preparatu dłużej niż 4 tygodnie bez zalecenia lekarza.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, ciąża, okres karmienia piersią, równoległe leczenie atazanawirem,wiek poniżej 18
roku życia.

Działania niepożądane:

ciężkie reakcje uczuleniowe (rzadko):

reakcje anafilaktyczne, wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy. Typowe objawy to: obrzęk twarzy, warg, ust, języka i (lub)
gardła, który może powodować trudności w przełykaniu lub oddychaniu, pokrzywka, ciężkie zawroty głowy z przyspieszonym biciem
serca i obfitym poceniem się;

ciężkie reakcje skórne (częstość nieznana):

wysypka z obrzękiem, pęcherzami lub łuszczeniem się skóry, płatowe łuszczenie się skóry, krwawienie z okolic oczu, nosa, ust lub
narządów płciowych oraz szybkie pogarszanie się stanu ogólnego. Wysypka pod wpływem światła słonecznego;

inne ciężkie reakcje (częstość nieznana):

zażółcenie skóry i białkówek oczu (spowodowane ciężkim uszkodzeniem wątroby), zaburzenia nerek przejawiające się bolesnym
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oddawaniem moczu, bólem w dolnej części pleców, z towarzyszącą gorączką;

częste:

łagodne polipy żołądka;

niezbyt częste:

ból głowy, zawroty głowy, biegunka, nudności, wymioty, wzdęcia i wzdęcia z oddawaniem gazów, zaparcia, suchość w jamie ustnej; ból i
dyskomfort w obrębie brzucha, wysypka skórna lub pokrzywka, swędzenie skóry, osłabienie, wyczerpanie lub złe samopoczucie,
zaburzenia snu; zwiększona aktywność enzymów wątrobowych w badaniu krwi, złamania kości biodrowej, kości nadgarstka lub
kręgosłupa;

rzadkie:

zaburzenia wzroku, takie jak niewyraźne widzenie, bóle stawów, bóle mięśni, zmiany masy ciała, podwyższona temperatura ciała, obrzęk
kończyn, reakcje alergiczne, depresja, zwiększone stężenie bilirubiny i lipidów we kiwi (stwierdzane w badaniach krwi).

Przed zastosowaniem preparatu należy zapoznać się z informacjami zawartymi w ulotce i na opakowaniu.
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