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Nolpaza control 20 x 14 tabl. tabl.dojelit. 0,02 g 14 tabl.
 

Cena: 6,98 pln

Opis słownikowy

Dawka 0,02 g

Opakowanie 14 tabl.

Postać tabl.dojelit.

Producent KRKA D.D. NOVO MESTO

Rejestracja

Substancja
czynna

Pantoprazolum

Opis produktu
 

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

Nolpaza control przynosi długotrwałą ulgę w objawach choroby refluksowej przełyku, takich jak zgaga lub zarzucanie kwasu
żołądkowego. Jedna tabletka leku dziennie kontroluje wydzielanie kwasu żołądkowego przez 24 godziny. Lek jest przeznaczony dla
wszystkich, którzy chcą kontrolować zgagę i refluks zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy, bez konieczności przyjmowania kolejnych dawek
leków.Zgaga każdego miesiąca pojawia się średnio u jednej na cztery dorosłe osoby1 . Większość z nich zasięga na początku porady
farmaceuty, dlatego firma Krka zdecydowała się na wprowadzenie pantoprazolu ze statusem leku bez recepty: Nolpaza control 20 mg.
Pantoprazole KRKA są najczęściej przepisywanymi pantoprazolami nie tylko w Polsce, ale także w całej Europie Środkowej, Wschodniej i
Południowo-Wschodniej2,3.
Właściwości:
Nolpaza control przynosi długotrwałą ulgę w objawach choroby refluksowej przełyku, takich jak zgaga lub zarzucanie kwasu
żołądkowego. Jedna tabletka leku dziennie kontroluje wydzielanie kwasu żołądkowego przez 24 godziny. Lek jest przeznaczony dla
wszystkich, którzy chcą kontrolować zgagę i refluks zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy, bez konieczności przyjmowania kolejnych dawek
leków.

Sposó użycia:
1 tabletka przed posiłkiem popijając wodą, przyjmowanie min 2-3 dni.

Skład:
Każda tabletka dojelitowa zawiera 20 mg pantoprazolu (Pantoprazolum) (w postaci pantoprazolu sodowego półtorawodnego).

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Jednoczesne podawanie z atazanawirem.
Po konsultacji z lekarzem przy zażywaniu ketokonazolu, warfaryny, fenprokumonu.
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Nie stosować z omeprazolem, ezomeprazolem, lanzoprazolem, rabeprazolem lub ranitydyną, famotydyną.

Ważne informacje dotyczące leku
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, 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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