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CONTROLOC CONTROL 20 mg 14 tabl. dojelit, refluks, zgaga
 

Cena: 8,90 PLN

Opis słownikowy

Producent TAKEDA

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Opis 

Substancją czynną leku CONTROLOC Control jest pantoprazol, który blokuje enzym wytwarzający kwas żołądkowy. W ten sposób lek
zmniejsza ilość kwasu w żołądku.

 

CONTROLOC Control stosuje się w krótkotrwałym leczeniu objawów choroby refluksowej przełyku #℣佐⌡⌀琀愀欀椀挀栀 樀愀欀 稀最愀最愀Ⰰ 欀眀愁嬀渀攀 漀搀戀椀樀愀渀椀攀⌡⍃倣℣ 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 #℣佐⌡⌀稀最愀最愀⌡⍃倣℣, kwaśny smak w ustach
#℣佐⌡⌀欀眀愁嬀渀攀 漀搀戀椀樀愀渀椀攀⌡⍃倣℣. CONTROLOC Control może usunąć dolegliwości związane z chorobą refluksową #℣佐⌡⌀琀愀欀椀攀 樀愀欀 稀最愀最愀Ⰰ 欀眀愁嬀渀攀 漀搀戀椀樀愀渀椀攀⌡⍃倣℣
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.
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Przeciwwskazania

  

Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie #℣佐⌡⌀渀愀搀眀爀愁簀氀椀眀漁嬁܀⌡⍃倣℣ na pantoprazol lub którykolwiek z pozostałych składników leku CONTROLOC
Control (wymienione w punkcie 6 „Co zawiera lek CONTROLOC Control”).

Jeśli pacjent stosuje lek zawierający atazanawir (w leczeniu zakażenia HIV).

Jeśli pacjent nie ukończył 18 roku życia.

W przypadku ciąży lub karmienia piersią.

 

 

Środki ostrożność

 

jest leczony z powodu zgagi lub niestrawności nieprzerwanie przez 4 lub więcej tygodni;

ma ponad 55 lat i codziennie stosuje leki na niestrawność wydawane bez recepty;

ma ponad 55 lat i zauważył nowe niepokojące objawy lub zmienił się charakter objawów dotychczasowych;  

przebył chorobę wrzodową żołądka lub przeszedł operację żołądka;

ma problemy z wątrobą lub żółtaczkę (zażółcenie skóry i oczu);

jest pod stałą opieką lekarza z powodu innych ciężkich dolegliwości lub chorób;

będzie miał wykonane badanie endoskopowe lub test ureazowy.

 

 

Należy natychmiast poinformować lekarza przed lub po zastosowaniu tego leku, jeśli pacjent zauważy pojawienie się następujących
objawów, mogących być oznaką innych, poważniejszych chorób:

 

niezamierzona utrata masy ciała (nie związana z dietą lub ćwiczeniami);  

wymioty, szczególnie nawracające;

krwawe wymioty, które mogą wyglądać jak ciemne fusy po kawie;

krew w kale, kał czarny lub smolisty;

problemy z połykaniem lub ból w trakcie przełykania;

bladość i osłabienie (niedokrwistość);
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ból w klatce piersiowej;

ból brzucha;

ciężkie i #℣佐⌡⌀氀甀戀⌡⍃倣℣ uporczywe biegunki, #℣佐⌡⌀瀀漀渀椀攀眀愁簀 猀琀漀猀漀眀愀渀椀攀 氀攀欀甀 䌀伀一吀刀伀䰀伀䌀 䌀漀渀琀爀漀氀 眀椁ԁ簀攀 猀椁ᤀ 稀 渀椀攀眀椀攀氀欀椀洀 稀眀椁ᤀ欀猀稀攀渀椀攀洀 爀礀稀礀欀愀 戀椀攀最甀渀欀椀
zakaźnej).

Lekarz może zdecydować o konieczności wykonania dodatkowych badań.

 

Jeśli pacjent ma mieć wykonane badanie krwi, powinien poinformować lekarza o przyjmowaniu tego leku.

 

 

 

Możliwe jest, że pacjent stwierdzi złagodzenie objawów refluksu i zgagi już po jednym dniu stosowania CONTROLOC Control. Nie jest to
jednak lek przeznaczony do natychmiastowego usuwania objawów.

 

Nie należy go stosować zapobiegawczo.

 

 

Jeżeli od pewnego czasu pacjent cierpi z powodu nawracającej zgagi lub objawów niestrawności, powinien pozostawać pod regularną
kontrolą lekarza.

 

 

 

Ciąża i karmienie piersią

 

Nie należy stosować leku CONTROLOC Control u kobiet w ciąży, w przypadku kobiet u których niemożna wykluczyć ciąży lub u kobiet
karmiących piersią.

 

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
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Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

 

Jeżeli u pacjenta wystąpią działania niepożądane, takie jak zawroty głowy lub zaburzenia widzenia,

 

nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani nie obsługiwać urządzeń mechanicznych.

 

 

 

Działania niepożądane

 

 

Jak każdy lek, CONTROLOC Control może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

 

 

 

Należy natychmiast poinformować lekarza lub skontaktować się z najbliższym szpitalem, jeśli wystąpi jakiekolwiek z poniższych
ciężkich działań niepożądanych. Jednocześnie należy zaprzestać stosowania tego leku, ale zabrać ze sobą ulotkę i (lub) tabletki.

 

Ciężkie reakcje uczuleniowe #℣佐⌡⌀爀稀愀搀欀漀⌡⍃倣℣: Reakcje nadwrażliwości, tak zwane reakcje anafilaktyczne, wstrząs anafilaktyczny, obrzęk
naczynioruchowy. Typowe objawy to: obrzęk twarzy, warg, ust, języka i #℣佐⌡⌀氀甀戀⌡⍃倣℣ gardła, który może powodować trudności w przełykaniu lub
oddychaniu, pokrzywka, ciężkie zawroty głowy z przyspieszonym biciem serca i obfitym poceniem się.

Ciężkie reakcje skórne #℣佐⌡⌀挀稁ᤀ猀琀漁嬁܀ 渀椀攀 稀渀愀渀愀⌡⍃倣℣: 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 po ekspozycji na
słońce.

Inne ciężkie reakcje #℣佐⌡⌀挀稁ᤀ猀琀漁嬁܀ 渀椀攀 稀渀愀渀愀⌡⍃倣℣: zażółcenie skóry i białkówek oczu #℣佐⌡⌀猀瀀漀眀漀搀漀眀愀渀攀 挀椁ᤁ簀欀椀洀 甀猀稀欀漀搀稀攀渀椀攀洀 省Ԁ琀爀漀戀礀⌡⍃倣℣, problemy z
nerkami przejawiające się bolesnym oddawaniem moczu, bólem w dolnej części pleców z towarzyszącą gorączką.
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Dawkowanie

  

CONTROLOC Control należy zawsze zażywać zgodnie z informacjami zawartymi w tej ulotce. W przypadku wątpliwości należy
skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

 

Przyjmować 1 tabletkę na dobę. Nie należy stosować dawki dobowej większej niż 20 mg.

   

Lek należy przyjmować przynajmniej przez 2-3 kolejne dni. Należy zakończyć stosowanie leku CONTROLOC Control po całkowitym
ustąpieniu objawów. Możliwe jest złagodzenie objawów refluksu i zgagi już po jednym dniu stosowania leku CONTROLOC Control, lecz
należy pamietać, 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 CONTROLOC Control przez dłużej niż 4 tygodnie bez konsultacji z lekarzem.

  

Tabletki przyjmować przed posiłkiem, codziennie o tej samej porze. Tabletki należy połykać w całości, obficie popijając wodą, nie należy
ich rozgryzać ani dzielić.

 

Dzieci i młodzież

 

Lek CONTROLOC Control nie powinien być stosowany przez dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat.

  

Skład
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Substancją czynną leku jest pantoprazol.  

 

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

 

Inne składniki leku to:

 

Rdzeń: bezwodny węglan sodu, mannitol (E421), krospowidon, powidon K90, wapnia stearynian.

Otoczka: hypromeloza, powidon, dwutlenek tytanu #℣佐⌡⌀䔀㜀⌡⍃倣℣, żółty tlenek żelaza #℣佐⌡⌀䔀㜀㈀⌡⍃倣℣, glikol propylenowy, kwasu metakrylowego i etylu
akrylanu kopolimer, laurylosiarczan sodu, polisorbat 80, cytrynian trietylu.

Tusz: szelak, czerwony, czarny i żółty tlenek żelaza (E172) i amonowy wodorotlenek stężony.
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