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CONTROLOC CONTROL 20 mg, 14 tabletek
 

cena: 13,49 PLN

Opis słownikowy

Główny składnik pantoprazol

Postać tabletki

Producent TAKEDA

Rodzaj rejestracji lek OTC

Zastosowanie hamowanie wydzielania kwasu solnego

Opis produktu
 

CONTROLOC CONTROL 20 mg - działanie:

zmniejsza ilość kwasu w żołądku

CONTROLOC CONTROL 20 mg - wskazania:

krótkotrwałe leczenie objawów choroby refluksowej żołądka i przełyku 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)

CONTROLOC CONTROL 20 mg - skład:

1 tabletka zawiera 20 mg pantoprazolu sodowego półtorawodnego; pozostałe składniki: rdzeń: bezwodny węglan sodu, mannitol( E421),
krospowidon, powidon 90, stearynian wapnia; otoczka: hypromeloza, powidon, dwutlenek tytanu (E171), żółty tlenek żelaza (E172), glikol
propylenowy, kwasu metyloakrylowego i etylu akrylanu kopolimer, laurylosiarczan sodu, polisorbat 80, cytrynian trietylu; tusz: szelak,
czerwony, czarny i żółty tlenek żelaza(E172) i amonowy wodorotlenek stężony

CONTROLOC CONTROL 20 mg - dawkowanie:

1 tabletka na dobę, nie należy stosować dawki dobowej większej niż 20 mg. Lek należy przyjmować przynajmniej przez 2-3 kolejne dni i
zakończyć stosowanie po całkowitym ustąpieniu objawów. Należy skonsultować się z lekarzem, jeżeli po stosowaniu tego leku przez
pełne 2 tygodnie objawy nie ustąpią.

CONTROLOC CONTROL 20 mg - przeciwwskazania:

ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku; stosowanie leku zawierającego atazanawir (w
leczeniu zakażenia HIV)
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Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu.
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