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Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls90014/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

GASTROLAN 20 mg 
enterosolventní tablety

Pantoprazolum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek GASTROLAN  musíte 

užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
 Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 2 týdnů, musíte se poradit s lékařem.
 Bez porady s lékařem neužívejte přípravek GASTROLANdéle než 4 týdny.
 Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte 
to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 
1. Co je přípravek GASTROLAN a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek GASTROLAN užívat 
3. Jak se přípravek GASTROLAN užívá 
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek GASTROLAN uchovávat 
6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK GASTROLAN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Gastrolan obsahuje léčivou látku pantoprazol. Pantoprazol blokuje „pumpu,“ která tvoří 
žaludeční kyselinu a tím snižuje množství kyseliny v žaludku.

Přípravek Gastrolan se užívá ke krátkodobé léčbě příznaků refluxu (např. pálení žáhy nebo kyselá 
regurgitace) u dospělých.

Reflux je návrat kyseliny ze žaludku do jícnu, kde může docházet k zánětu a bolestivosti. To může 
způsobovat příznaky, jako je pocit bolestivého pálení na hrudi, který stoupá vzhůru ke krku 
(pálení žáhy), a hořká chuť v ústech (kyselá regurgitace).

K úlevě od příznaků kyselého refluxu a pálení žáhy může dojít i po pouze jediném dni léčby 
přípravkem Gastrolan ale jinak tento lék nemá přinášet okamžitou úlevu. Aby došlo k úlevě od 
příznaků, je nutné, abyste tablety užíval(a) po dobu 2-3 následujících dnů.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK 
GASTROLAN UŽÍVAT 

Neužívejte přípravek GASTROLAN
 jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na pantoprazol, sójový lecithin nebo na kteroukoliv 

jinou složku přípravku Gastrolan.
 jestliže užíváte lék obsahující atazanavir (k léčbě HIV infekce).
 jestliže je Vám méně než 18 let.
 jestliže jste těhotná nebo kojíte.
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Zvláštní opatrnosti při použití přípravku GASTROLAN je zapotřebí
Nejprve řekněte svému lékaři:

 jestliže se léčíte pro příznaky pálení žáhy nebo poruchy trávení souvisle po dobu delší než 4 
týdny

 jestliže je Vám více než 55 let a užíváte denně léky na poruchy trávení, které nejsou na 
lékařský předpis

 jestliže je Vám více než 55 let a objeví se u Vás nové příznaky, nebo dojde ke změně 
stávajících příznaků

 jestliže jste v minulosti měl(a) žaludeční vřed nebo operaci žaludku

 jestliže máte problémy s játry nebo žloutenku (žlutavé zbarvení kůže nebo očního bělma)

 jestliže pravidelně navštěvujete lékaře z důvodu závažných potíží nebo komplikací

 jestliže máte podstoupit endoskopické vyšetření nebo dechový test nazývaný dechový test s 
ureou (močovinou) značenou uhlíkem.

Pokud před užitím tohoto léku nebo kdykoli po jeho užití zaznamenáte jakýkoli z následujících 
příznaků, které mohou být známkami jiného závažnějšího onemocnění, sdělte to okamžitě svému 
lékaři:

 neúmyslný pokles tělesné hmotnosti (který nesouvisí s dietou ani cvičebním programem)

 zvracení, zvláště pokud je opakované

 zvracení krve (krev může při zvracení vypadat jako kávová sedlina) 

 přítomnost krve ve stolici (stolice může mít černý nebo dehtovitý vzhled)

 obtíže s polykáním nebo bolest při polykání

 bledost a slabost (anémie)

 bolest na hrudi

 bolest žaludku

 těžký a/nebo přetrvávající průjem, to je z důvodu, že užívání přípravku Gastrolan je dáváno do 
souvislosti s malým zvýšením infekčních průjmů

Je možné, že lékař rozhodne o nutnosti provedení určitých testů.

Pokud máte podstoupit krevní testy, sdělte svému lékaři, že užíváte tento lék.

K úlevě od příznaků kyselého refluxu a pálení žáhy může dojít i pouze po jediném dni léčby 
přípravkem Gastrolan. Tento lék však nemá přinášet okamžitou úlevu. Neměl(a) byste tento lék brát 
preventivně.
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Pokud trpíte na opakované příznaky pálení žáhy nebo poruchy trávení po určitou dobu, pamatujte, že 
je nutné, abyste navštívil(a) lékaře.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Přípravek Gastrolan může bránit určitým dalším lékům účinkovat správně. Sdělte svému lékaři nebo 
lékárníkovi, pokud užíváte jakékoli léky, které obsahují jednu z následujících léčivých látek:

 ketokonazol (užívá se k léčbě plísňových onemocnění).

 warfarin a fenprokumon (užívá se k ředění krve a prevenci tvorby krevních sraženin). Může 
být nutné provést další krevní testy.

 atazanavir (užívaný k léčbě HIV infekce). Pokud užíváte atazanavir, nesmíte přípravek 
Gastrolan užívat.

Neužívejte přípravek Gastrolan s dalšími léky, které omezují tvorbu žaludeční kyseliny, jako jsou další 
inhibitory protonové pumpy (omeprazol, lansoprazol nebo rabeprazol) nebo H2 antagonisty (např. 
ranitidin, famotidin).
Pokud je to však nutné, lze přípravek Gastrolan užívat společně s antacidy (např. magaldrát, kyselina 
alginová, hydrogenuhličitan sodný, hydroxid hlinitý, uhličitan hořečnatý nebo jakákoli jejich 
kombinace).

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v 
nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu včetně bylinných
přípravků nebo homeopatik. 

Užívání přípravku GASTROLAN s jídlem a pitím
Tablety je nutné spolknout vcelku, před jídlem a zapít dostatečným množstvím tekutiny.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná, myslíte si, že můžete být těhotná, nebo pokud kojíte, neužívejte přípravek 
Gastrolan.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Pokud se u Vás objeví nežádoucí účinky, jako závratě nebo rozmazané vidění, nesmíte řídit dopravní 
prostředky ani obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku GASTROLAN
Jestliže vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se před užíváním tohoto 
přípravku s lékařem.
Přípravek Gastrolan obsahuje sójový lecitin. Pokud jste alergický(á) na burské oříšky nebo sóju, 
neužívejte tento přípravek.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK GASTROLAN  UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Gastrolan přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Užívejte jednu tabletu denně. Nepřekračujte doporučenou dávku 20 mg pantoprazolu denně.

Tento přípravek se má užívat po dobu nejméně 2-3 po sobě jdoucích dnů. Přestaňte přípravek 
Gastrolan užívat, až pokud jste úplně bez příznaků. K úlevě od příznaků kyselého refluxu a 
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pálení žáhy může dojít i po pouze jediném dni léčby přípravkem Gastrolan, tento lék však nemá 
přinášet okamžitou úlevu.

Pokud po 2týdenním užívání tohoto přípravku nedojde k úlevě od příznaků, poraďte se se svým 
lékařem. Neužívejte tablety přípravku Gastrolan déle než 4 týdny bez toho, abyste se poradil(a) 
se svým lékařem.

Tabletu užívejte před jídlem, každý den ve stejnou dobu. Tabletu je nutné spolknout celou a zapít 
dostatečným množstvím vody. Tabletu nežvýkejte ani nerozlamujte.

Děti a dospívající
Přípravek Gastrolan se nesmí podávat dětem a dospívajícím mladším 18 let.

Jestliže jste užil(a) více přípravku GASTROLAN, než jste měl(a)
Okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka. Je-li to možné, vezměte s sebou tuto příbalovou 

informaci. Nejsou známy žádné příznaky předávkování.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek GASTROLAN
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Vezměte si následující, 

obvyklou dávku následující den v obvyklou dobu.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Gastrolan nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.

Pokud se u Vás objeví kterýkoli z následujících závažných nežádoucích účinků, sdělte to okamžitě 
svému lékaři, nebo kontaktujte nejbližší nemocnici. Přestaňte okamžitě užívat tento lék, ale vezměte 
si tuto příbalovou informaci a/nebo tablety s sebou.

 Těžké alergické reakce (vzácné): Reakce přecitlivělosti, nazývané alergické reakce, 
anafylaktický šok a angioedém. Typickými příznaky jsou: otok jazyka a/nebo hrdla, který 
může způsobovat obtíže s polykáním a dýcháním, kopřivka, těžká závrať s velmi zrychleným 
srdečním tepem a výrazné pocení.

 Těžké kožní reakce (četnost není známa): vyrážka s tvorbou otoků, puchýřů a 
olupováním kůže, ztráta kůže a krvácení v okolí očí, nosu, úst a genitálu a rychlé zhoršení 
celkového zdravotního stavu nebo vyrážka na místech vystavených slunci.

 Další závažné reakce (četnost není známa): žlutavé zbarvení kůže a očního bělma 
(způsobené těžkým poškozením jater) nebo problémy s ledvinami, jako například bolest při 
močení a bolest v dolní části zad spolu s horečkou.

Hodnocení nežádoucích účinků je založeno na následující četnosti:
Velmi časté (postihují více než 1 pacienta z 10)
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Časté (postihují 1 až 10 pacientů ze 100)
Méně časté (postihují 1 až 10 pacientů z 1 000)
Vzácné (postihují 1 až 10 pacientů z 10 000)
Velmi vzácné (postihují méně než 1 pacienta z 10 000)
Není známo (frekvenci nelze z dostupných údajů stanovit)

Méně časté nežádoucí účinky
bolest hlavy, závrať, průjem, pocit na zvracení, zvracení, nadýmání a plynatost, zácpa, sucho v ústech, 
bolest břicha a žaludeční diskomfort, kožní vyrážka nebo kopřivka, svědění, pocit slabosti, vyčerpání a 
celkové nevole, poruchy spánku, zvýšení jaterních enzymů v krevních testech

Vzácné nežádoucí účinky
poruchy zraku, jako je rozmazané vidění, bolest kloubů, bolest svalů, změny tělesné hmotnosti, 
vzestup tělesné teploty, otoky končetin (periferní otoky), alergické reakce, deprese, zvýšení hladiny 
bilirubinu a tuků v krvi (lze pozorovat v krevních testech).

Velmi vzácné nežádoucí účinky
dezorientace, snížení počtu krevních destiček, což může vést k častějšímu krvácení nebo tvorbě 
modřin, snížení počtu bílých krvinek, což může vést k častějšímu výskytu infekcí.

Četnost není známa 
halucinace, zmatenost (zvláště u pacientů, u kterých se již v minulosti tyto stavy vyskytly), snížení 
hladiny sodíku v krvi.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK GASTROLAN UCHOVÁVAT 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí

Přípravek Gastrolan nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na blistru nebo lahvičce a 
papírové krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tablety balené v plastových lahvičkách: přípravek Gastrolan se musí využívat do tří měsíců po prvním 
otevření nádobky.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek GASTROLAN  obsahuje

Léčivou látkou je pantoprazol. Jedna tableta obsahuje 20 mg pantoprazolum (jako pantoprazolum 
natricum sesquihydricum)
Pomocnými látkami jsou:
Jádro tablety
Maltitol (E965), krospovidon typu B, sodná sůl karmelosy, uhličitan sodný, kalcium-stearát
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Potah tablety
Polyvinylalkohol, mastek, oxid titaničitý (E171), makrogol 3350, sójový lecithin, žlutý oxid železitý 
(E172), uhličitan sodný, disperze kopolymeru MA/EA (1:1), natrium-lauryl-sulfát, polysorbát 80, 
triethyl-citrát.

Jak přípravek GASTROLAN  vypadá a co obsahuje toto balení
Enterosolventní tablety jsou oválné, žluté enterosolventní tablety.

Přípravek Gastrolan je dostupný v OPA/Al/PVC blistrech nebo v HDPE lahvičkách.
Balení obsahuje 7 nebo 14 enterosolventních tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

G.L. Pharma GmbH
Lannach, Rakousko 

Výrobce:

Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A., 21 Wincentego Pola Str., 58-500 Jelenia Gora, Polsko

Rottendorf Pharma GmbH, Ostenfelder Str. 51-61, 59320 Ennigerloh, Německo
Sofarimex – Ind. Quimica e Farmaceutica, Av. Das Industrias – Alto do Colaride, 2735-213 Cacem, 
Portugalsko

Advance Pharma GmbH, Wallenroder Straße 12-14, 13435 Berlin, Německo

GL Pharma GmbH, Schlossplatz 1 (ředitelství), Industriestrasse 1 (výrobní místo), 8502 Lannach, 
Rakousko

Tento léčivý přípravek byl rovněž schválen v členských státech EHA pod následujícími názvy:
Rakousko: Pantoprazol Biosan 20 mg - magensaftresistente Tabletten
Bulharsko: PANTOPRO 20 mg Стомашно-устойчива таблетка (ПАНТОПРО 20 mg Стомашно-
устойчива таблетка)
Česká republika: Gastrolan 20 mg, enterosolventní tablety
Estonsko: Panlan 20 mg gastroresistentne tablet
Maďarsko: GERPRAZOL CONTROL 20 mg gyomornedv-ellenálló tabletta
Litva: Panlan 20 mg skrandyje neirios tabletės
Lotyšsko: Panlan 20 mg zarnās šķīstošā tablete
Nizozemsko: PANTOGEROLAN 20 mg maagsapresistente tabletten
Rumunsko: Pirostop 20 mg comprimate gastrorezistente

Příbalová informace byla naposledy schválena: 8.6.2011

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující doporučení týkající se životního stylu a dietních změn mohou rovněž přispět k úlevě od 
příznaků pálení žáhy a kyselého refluxu.
 Vyhýbejte se přejídání

 Jezte pomalu
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 Přestaňte kouřit

 Omezte množství zkonzumovaného alkoholu a kávy

 Vyvarujte se těsnému oblečení nebo páskům

 Vyvarujte se jídlu v období 3 hodin před spaním

 Zvyšte si lůžko pod horní polovinou těla (pokud trpíte nočními příznaky)

 Omezte množství jídla, které může způsobovat pálení žáhy. To může být: čokoláda, 
mentol, máta, tučné a smažené jídlo, kyselé jídlo, kořeněné jídlo, citrusy a ovocné džusy, 
rajčata.




