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Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls37884/2011
a příloha k sp. zn. sukls152505/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Esomeprazol Sandoz 20 mg
Esomeprazol Sandoz 40 mg

enterosolventní tablety
esomeprazolum 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, 

má-li stejné příznaky jako Vy.
- 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 Esomeprazol Sandoz a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Esomeprazol Sandoz užívat
3. Jak se Esomeprazol Sandoz užívá 
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Esomeprazol Sandoz uchovávat 
6. Další informace

1. CO JE ESOMEPRAZOL SANDOZ A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Esomeprazol se používá:
a) k léčbě následujících onemocnění jícnu vyvolaných refluxem – zpětným tokem – žaludeční tekutiny do 

jícnu:
- poruchy jícnu s poškozením tkáně
- vyléčený zánět jícnu vyžadující dlouhodobou léčbu k prevenci recidivy
- příznaky poruchy jícnu vyvolané refluxem žaludeční tekutiny

b) k odstranění bakterií Helicobacter pylori, v kombinaci s určitými antibiotiky
- k vyléčení dvanáctníkových vředů
- k prevenci vředů spojených s touto bakterií 

c) jestliže některé léky, používané proti bolesti a revmatismu, se užívají dlouhodobě
- k vyléčení žaludečních vředů
- k prevenci žaludečních a dvanáctníkových vředů, které by u rizikových pacientů mohly být 

vyvolány léčivy proti bolesti a revmatismu

d) k dlouhodobější léčbě po prevenci opětovného krvácení ze žaludečních vředů jako pokračování 
nitrožilní léčby esomeprazolem.

e) k léčbě Zollingerova-Ellisonova syndromu
Tento syndrom je onemocnění žaludku a dvanáctníku, při kterém se vyvíjejí žaludeční a dvanáctníkové 
vředy. Je způsobeno určitým typem nádoru, který vyvolává nenormálně vysokou hormonálně 
regulovanou tvorbu žaludeční kyseliny.

Esomeprazol je léčivo, které snižuje tvorbu žaludeční kyseliny. Tak umožní hojení žaludečních a 
dvanáctníkových vředů.
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2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ESOMEPRAZOL SANDOZ 
UŽÍVAT

Neužívejte Esomeprazol Sandoz
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na 

 léčivou látku esomeprazol
 podobná léčiva, jejichž účinná látka má název končící na –prazol, nebo na
 kteroukoli další složku přípravku.

- jestliže užíváte přípravky, obsahující jako léčivou látku nelfinavir, léčivo k terapii infekcí HIV.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Esomeprazol Sandoz je zapotřebí
Informujte svého lékaře, jestliže
- máte příznaky jako např. nadměrná ztráta na váze, setrvávající zvracení, obtížné polykání, zvracení krve 

nebo krev ve stolici
anebo jestli máte žaludeční vřed nebo jestli Váš lékař má podezření, že byste vřed mohl(a) mít. 
Váš lékař Vás vyšetří, aby vyloučil možnost nádorů, protože Esomeprazol Sandoz tlumí příznaky, a to 
může oddálit diagnózu.

- užíváte Esomeprazol Sandoz na vlastní požádání.
Poraďte se se svým lékařem, jestliže se Vaše příznaky změnily.

- užíváte jiné léky, např. k odstranění bakterií Helicobacter pylori.
Věnujte pozornost dalšímu bodu této informace a řiďte se radami, uvedenými v textu příbalové 
informace druhého přípravku.

- máte vážně sníženou funkci ledvin.
- máte závažnou poruchu funkce jater,

Děti mladší než 18 let
Děti ve věku od 12 do 18 let mohou Esomeprazol Sandoz užívat při dlouhodobém léčení potíží s jícnem 
uvedených v bodě 1a) a 3a).
Přípravek se nedoporučuje podávat dětem mladším než 12 let, protože chybí dostatek údajů. 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
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.

Neužívejte esomeprazol, pokud užíváte léky obsahující nelfinavir (používá se k léčbě HIV). 

Tato léčiva mohou ovlivnit anebo být ovlivněna současným užíváním přípravku Esomeprazol Sandoz:
 ketokonazol, itrakonazol, léky k léčbě houbových (plísňových) onemocnění
 vorikonazol, lék k léčbě houbových (plísňových) onemocnění

Pacientům léčeným dlouhodobě a pacientům s těžce sníženou funkcí jater lékař v případě potřeby upraví 
dávku přípravku Esomeprazol Sandoz.

 atazanavir, léčivo k léčbě infekcí HIV
 léčiva metabolizovaná (chemicky v těle přeměňovaná) působením specifického enzymu, např.:

o diazepam, sedativum pro zklidnění a k navození spánku
o citalopram, imipramin, klomipramin, léčiva k léčbě deprese
o fenytoin, léčivo k léčbě epilepsie (padoucnice) a některých typů bolesti.
Pokud je to nutné, Váš lékař musí snížit dávky těchto léčiv, zejména při příležitostném užívání. 
Užíváte-li fenytoin, Váš lékař Vám bude sledovat hladinu fenytoinu v krvi, především při 
zahájení a ukončení léčby přípravkem Esomeprazol Sandoz.

 warfarin, fenprokumon, acenokumarol, léčiva snižující srážlivost krve.
Váš lékař bude sledovat hodnoty krevní srážlivosti, především při zahájení a ukončení léčby přípravkem 
Esomeprazol Sandoz.

 cisaprid, léčivo používané při onemocněních žaludku a střev
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 klarithromycin, antibiotikum.

Těhotenství a kojení
 Těhotenství

Protože není dostatek zkušeností, užívejte Esomeprazol Sandoz jedině, pokud Vám Váš lékař řekl, že 
je to absolutně nutné.

 Kojení
Protože není dostatek zkušeností, užívání přípravku Esomeprazol Sandoz se v průběhu kojení 
nedoporučuje.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Můžete řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje, protože nebylo pozorováno ovlivnění schopnosti 
vykonávat tyto činnosti.

Důležité informace o některých složkách přípravku Esomeprazol Sandoz
Tento přípravek obsahuje glukosu a sacharosu. Jestliže Vám Váš lékař oznámil, že trpíte nesnášenlivostí 
některých cukrů, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

3. JAK SE ESOMEPRAZOL SANDOZ UŽÍVÁ

Esomeprazol Sandoz 20 mg
Vždy užívejte Esomeprazol Sandoz přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 

Pokud Vám Váš lékař nepředepsal jinak, obvyklá dávka přípravku je:

Dospělí a mladiství starší než 12 let
a) s onemocněními jícnu
- onemocnění jícnu s poškozením tkání

2 tablety jednou denně po dobu 4 týdnů

Doporučuje se pokračovat v léčbě po dobu dalších 4 týdnů, jestliže se porucha jícnu nezhojila anebo 
jestliže potíže trvají. 

- prevence zánětu jícnu
1 tableta jednou denně

- léčba příznaků poruch jícnu
1 tableta jednou denně
Jestliže je čtyřtýdenní léčba nedostačující, je třeba provést další vyšetření. Pokud se příznaky zmírnily, 
může se v léčbě pokračovat toutéž dávkou, aby se příznaky udržely pod kontrolou.

Dospělí, užívající Esomeprazol Sandoz pouze podle potřeby, užívají 1 tabletu také jednou denně, kdy je 
to nutné. Užívání přípravku Esomeprazol Sandoz podle potřeby se však nedoporučuje:

 jestliže užíváte určité léky proti bolesti a revmatismu
 jestliže je u Vás riziko vývoje žaludečních a dvanáctníkových vředů, a
 dětem mladším než 18 let

Dospělí:
b) s infekcí Helicobacter pylori
- k léčbě dvanáctníkových vředů a k prevenci recidivy vředů v souvislosti s bakterií: 
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1 tableta v kombinaci s 1 g amoxicilinu a 500 mg klarithromycinu dvakrát denně po 7 dní.

c) navíc k dlouhodobě užívaným přípravkům proti bolesti a revmatismu 
- k léčbě žaludečních vředů

1 tableta jednou denně
Trvání léčby je 4-8 týdnů.

- k prevenci žaludečních a dvanáctníkových vředů u rizikových pacientů
1 tableta jednou denně

d) při Zollingerově-Ellisonově syndromu
- zahajovací dávka: 2 tablety dvakrát denně

- Váš lékař Vám individuálně upraví dávku
Celková denní dávka se většinou bude pohybovat mezi 4-8 tabletami denně. Jestliže je celková denní 
dávka větší než 4 tablety, užívejte ji rozděleně do dvou jednotlivých dávek. 
Léčba může trvat tak dlouho, jak je to nutné.

Pacienti starší než 65 let
Není třeba upravovat dávky.

Snížená funkce ledvin
Není třeba upravovat dávky. Viz také bod 2 “Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Esomeprazol 
Sandoz užívat.”

Snížená funkce jater
Jestliže máte silně sníženou funkci jater, nemá nejvyšší denní dávka překročit 1 tabletu.

Trvání léčby
Trvání léčby určí Váš lékař.

Návod k použití 

     

Tablety užívejte nerozkousané a nerozdrcené, spolu s jednou sklenicí vody, a vždy ve stejnou denní dobu.
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Máte-li obtíže s polykáním, můžete vhodit tablety do poloviny sklenice vody. Nepoužívejte perlivou vodu. 
Míchejte tekutinu, dokud se tablety nerozpadnou a neuvolní pelety. Pak ihned nebo nejdéle do 15 minut 
vypijte tekutinu i s peletami.
Potom opět naplňte sklenici do poloviny vodou, pohybujte jí do kruhu, abyste se ujistil(a), že v ní nezůstaly 
žádné zbytky, a veškerou vodu ze sklenice vypijte. Nepoužívejte pro tyto účely žádnou jinou tekutinu, 
protože potah pelet by se mohl rozpustit.
Pelety se nesmějí rozkousat ani rozdrtit.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Esomeprazol Sandoz, než jste měl(a)
Vždy se poraďte s lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Esomeprazol Sandoz než jste měl(a), mohou se u Vás objevit žaludeční 
nebo střevní obtíže anebo pocit slabosti.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Esomeprazol Sandoz
Prosím, pokračujte v užívání přípravku tak, jak Vám to Váš lékař předepsal. 
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) dávku vynechanou.

Jestliže jste přestal(a) užívat Esomeprazol Sandoz
Vždy užívejte předepsanou dávku tak dlouhou, jak Vám to Váš lékař předepsal. Přerušení anebo ukončení 
léčby bez pokynu lékaře by mohlo snížit úspěšnost Vaší léčby.
Proto také dodržujte instrukce uvedené v bodě 3.

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

Esomeprazol Sandoz 40 mg
Vždy užívejte Esomeprazol Sandoz přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 

Pokud Vám Váš lékař nepředepsal jinak, obvyklá dávka přípravku je:

Dospělí a mladiství starší než 12 let
a) s onemocněními jícnu
- onemocnění jícnu s poškozením tkání

1 tableta jednou denně po dobu 4 týdnů

Doporučuje se pokračovat v léčbě po dobu dalších 4 týdnů, jestliže se porucha jícnu nezhojila anebo
jestliže potíže trvají. 

- prevence zánětu jícnu
1/2 tablety jednou denně

- léčba příznaků poruch jícnu
1/2 tablety jednou denně
Jestliže je čtyřtýdenní léčba nedostačující, je třeba provést další vyšetření. Jestliže se příznaky zmírnily, 
může se v léčbě pokračovat toutéž dávkou, aby se příznaky udržely pod kontrolou.

Dospělí užívající Esomeprazol Sandoz pouze podle potřeby, užívají 1/2 tablety jednou denně, kdy je to 
nutné. Užívání přípravku Esomeprazol Sandoz podle potřeby se však nedoporučuje:

 jestliže užíváte určité léky proti bolesti a revmatismu
 jestliže je u Vás riziko vývoje žaludečních a dvanáctníkových vředů, a
 dětem mladším než 18 let

Dospělí:
b) s infekcí Helicobacter pylori
- k léčbě dvanáctníkových vředů a k prevenci recidivy vředů v souvislosti s bakterií: 
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1/2 tablety v kombinaci s 1 g amoxicilinu a 500 mg klarithromycinu dvakrát denně po 7 dní

c) navíc k dlouhodobě užívaným přípravkům proti bolesti a revmatismu 
- k léčbě žaludečních vředů

1/2 tablety jednou denně
Trvání léčby je 4-8 týdnů

- k prevenci žaludečních a dvanáctníkových vředů u rizikových pacientů
1/2 tablety jednou denně

d) dlouhodobá léčba po prevenci obnovení krvácení vředů nitrožilním esomeprazolem:
Obvyklá dávka je jedna tableta jednou denně po dobu 4 týdnů.

e) při Zollingerově-Ellisonově syndromu
- zahajovací dávka: 1 tableta dvakrát denně

- Váš lékař Vám individálně upraví dávku
Celková denní dávka se většinou bude pohybovat mezi 2-4 tabletami denně. Jestliže je celková denní 
dávka větší než 2 tablety, užívejte ji rozděleně do dvou jednotlivých dávek. 
Léčba může trvat tak dlouho, jak je to nutné.

Pacienti starší než 65 let
Není třeba upravovat dávky.

Snížená funkce ledvin
Není třeba upravovat dávky. Viz také bod 2 “Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Esomeprazol 
Sandoz užívat.”

Snížená funkce jater
Jestliže máte silně sníženou funkci jater, nemá nejvyšší denní dávka překročit 1/2 tablety.

Trvání léčby
Trvání léčby určí Váš lékař.

Návod k rozpůlení tablety
Rozdělte tabletu, jak ukazuje tento obrázek

Návod k použití

Tablety užívejte nerozkousané a nerozdrcené, spolu s jednou sklenicí vody, a vždy ve stejnou denní dobu.
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Máte-li obtíže s polykáním, můžete vhodit tablety do poloviny sklenice vody. Nepoužívejte perlivou vodu. 
Míchejte tekutinu, dokud se tablety nerozpadnou a neuvolní pelety. Pak ihned nebo do 15 minut vypijte 
tekutinu i s peletami.
Potom opět naplňte sklenici do poloviny vodou, pohybujte jí do kruhu abyste se ujistil(a), že v ní nezůstaly 
žádné zbytky, a veškerou vodu ze sklenice vypijte. Nepoužívejte pro tyto účely žádnou jinou tekutinu, 
protože potah pelet by se mohl rozpustit.
Pelety se nesmějí rozkousat ani rozdrtit.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Esomeprazol Sandoz, než jste měl(a)
Vždy se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Esomeprazol Sandoz
Prosím, pokračujte v užívání přípravku tak, jak Vám to Váš lékař předepsal. 
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) dávku vynechanou.

Jestliže jste přestal(a) užívat Esomeprazol Sandoz
Vždy užívejte předepsanou dávku tak dlouhou, jak Vám to Váš lékař předepsal. Přerušení anebo ukončení 
léčby bez pokynu lékaře by mohlo snížit úspěšnost Vaší léčby.
Proto také dodržujte instrukce uvedené v bodě 3.

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 Esomeprazol Sandoz nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky se mohou vyskytnout s těmito frekvencemi:

Časté, objeví se u 1 až 10 ze 100 léčených
- bolesti hlavy
- bolesti v břiše
- zácpa
- průjem
- nadýmání
- nevolnost/zvracení

Méně časté, objeví se u 1 až 10 z 1.000 léčených
- otoky rukou a nohou
- nespavost
- mravenčení
- únava
- závratě 
- sucho v ústech
- zvýšené hladiny jaterních enzymů v krvi
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- zánětlivé kožní reakce
- svědění
- vyrážka
- příznaky podobné popálení kopřivou (kopřivka)

Vzácné, objeví se u 1 až 10 z 10.000 léčených
- snížený počet určitých bílých krvinek (leukopenie)
- snížený počet krevních destiček
- alergické reakce, např. horečka, otoky různých tělesných tkání a alergický šok
- snížené hladiny sodíku v krvi
- podrážděnost
- stavy zmatenosti
- deprese
- ztráta chuťového vnímání
- zakalené vidění
- zúžení dýchacích cest
- zánět ústní sliznice
- houbové (plísňové) infekce trávicího ústrojí
- zánět jater, se žloutenkou nebo bez ní
- vypadávání vlasů
- zvýšená citlivost na světlo (světloplachost)
- bolesti svalů a kloubů
- pocit nemoci
- zvýšená potivost

Velmi vzácné, objeví se u méně než 1 z 10.000 léčených
- závažné snížení počtu určitých bílých krvinek zvaných granulocyty
- chybění jak bílých, tak i červených krvinek a krevních destiček
- agresivita
- halucinace
- selhání jater
- určité poškození mozku vyvolané onemocněnim jater (encefalopatie)
- závažné kožní reakce, např.

 určitá závažná zánětlivá onemocnění kůže a sliznic
 těžká, život ohrožující postižení kůže, která mohou způsobit odlupování kůže

- svalová slabost
- zánět ledvin
- zvětšení prsů u mužů
- nízká hladina hořčíku v krvi. Toto může způsobit pocit slabosti, nevolnost (zvracení), záchvaty, třes a 

arytmie (narušení srdečního rytmu).

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 ESOMEPRAZOL SANDOZ UCHOVÁVAT 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Esomeprazol Sandoz nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce, blistru nebo 
lahvičce za “Použitelné do:” nebo “EXP”. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného 
měsíce.

Al/Al blistry
Uchovávejte při teplotě do 25° C.



9/11

Aclar/Al blistry
Uchovávejte při teplotě do 25° C.

HDPE lahvičky
Uchovávejte při teplotě do 25° C po prvním otevření lahvičky.
Doba použitelnosti po prvním otevření lahvičky: 6 měsíců.
Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

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 Esomeprazol Sandoz obsahuje

Esomeprazol Sandoz 20 mg 
- Léčivá látka je esomeprazol

Jedna enterosolventní tableta obsahuje 20 mg esomeprazolum (ve formě esomeprazolum magnesium 
dihydricum).

- Pomocné látky jsou:
- Jádro tablety:

Sacharosa, kukuřičný škrob, tekutá glukosa, hyprolosa, povidon, mastek, oxid titaničitý (E171), 
disperze kopolymeru MA/EA 1:1 30%, glycerol-monostearát, propylenglykol, kyselina stearová, 
polysorbát 80, simetikon, mikrokrystalická celulosa, makrogol 6000, krospovidon, koloidní bezvodý 
oxid křemičitý, magnesium-stearát.

- Potah:
hypromelosa, makrogol 6000, oxid titaničitý, mastek, červený a žlutý oxid železitý.

Esomeprazol Sandoz 40 mg
- Léčivá látka je esomeprazol

Jedna enterosolventní tableta obsahuje 40 mg esomeprazolum (ve formě esomeprazolum magnesium 
dihydricum).

- Pomocné látky jsou:
- Jádro tablety:

Sacharosa, kukuřičný škrob, tekutá glukosa, hyprolosa, povidon, mastek, oxid titaničitý (E171), 
disperze kopolymeru MA/EA 1:1 30%, glycerol-monostearát, propylenglykol, kyselina stearová, 
polysorbát 80, simetikon, mikrokrystalická celulosa, makrogol 6000, krospovidon, koloidní bezvodý 
oxid křemičitý, magnesium-stearát

- Potah:
hypromelosa, makrogol 6000, oxid titaničitý, mastek, červený oxid železitý 

Jak Esomeprazol Sandoz vypadá a co obsahuje toto balení

Esomeprazol Sandoz 20 mg 
Světlerůžová podlouhlá potahovaná tableta.

Velikost balení: blistry po 7, 14, 15, 28, 30, 56, 60, 90, 98, 100x1 a 100 enterosolventních tabletách a 
lahvičky po 7, 14, 15, 28, 30, 56, 60, 90, 98, 100 a 250 enterosolventních tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Esomeprazol Sandoz 40 mg 
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Růžová podlouhlá potahovaná tableta s půlící rýhou na obou stranách. Tabletu lze dělit na dvě stejné 
poloviny.

Velikost balení: blistry po 7, 14, 15, 28, 30, 56, 60, 90, 98, 100x1 a 100 enterosolventních tabletách a 
lahvičky po 7, 14, 15, 28, 30, 56, 60, 90, 98, 100 a 250 enterosolventních tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Sandoz s.r.o., Česká republika

Výrobce:
Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo
Salutas Pharma GmbH, Gerlingen, Německo
LEK Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko
LEK S.A., Varšava, Polsko
S.C. Sandoz S.R.L., Targu Mures, Rumunsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

DK/H/1457/001/DC
Dánsko: Esomeprazol Sandoz
Rakousko: Esomeprazol Sandoz 20 mg – magensaftresistente Tabletten
Bulharsko: Meprezor
Estonsko: NEXMEZOL 20 mg
Španělsko: Esomeprazol Sandoz 20 mg comprimidos gastrorresistentes EFG
Finsko: Esomeprazol Sandoz 20 mg enterotabletti
Maďarsko: Esomeprazol Sandoz 20 mg gyormornedv-ellenálló tabletta
Litva: NEXMEZOL 20 mg
Lotyšsko: NEXMEZOL 20 mg
Norsko: Esomeprazol Sandoz 
Polsko: Orkal
Portugalsko: Esomeprazol Sandoz
Rumunsko: Esomeprazol Sandoz 20 mg comprimate gastrorezistente
Slovinsko: Nillar 20 mg gastrorezistentne tablete 

DK/H/1457/002/DC
Dánsko: Esomeprazol Sandoz
Rakousko: Esomeprazol Sandoz 40 mg – magensaftresistente Tabletten
Bulharsko: Meprezor
Estonsko: NEXMEZOL 40 mg
Španělsko: Esomeprazol Sandoz 40 mg comprimidos gastrorresistentes EFG
Finsko: Esomeprazol Sandoz 40 mg enterotabletti
Maďarsko: Esomeprazol Sandoz 40 mg gyormornedv-ellenálló tabletta
Litva: NEXMEZOL 40mg
Lotyšsko: NEXMEZOL 40 mg
Norsko: Esomeprazol Sandoz 
Polsko: Orkal
Portugalsko: Esomeprazol Sandoz
Rumunsko: Esomeprazol Sandoz 40 mg comprimate gastrorezistente
Slovinsko: Nillar 40 mg gastrorezistentne tablete 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
27.5.2011
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

Pro lékaře – podání žaludeční sondou:
Jestliže pacient není schopen polykat, mohou se tablety rozpustit v obyčejné vodě a podat žaludeční sondou. 
Je důležité zajistit, aby vhodnost zvolené hadičky byla pečlivě ověřena.

Podání žaludeční sondou

1. Vložte tabletu do vhodné stříkačky, a tu naplňte přibližně 25 ml vody a asi 5 ml vzduchu.
U některých stříkaček je nutné dispergovat tabletu v 50 ml vody, aby se zabránilo ucpání hadičky.

2. Ihned třepejte stříkačkou přibližně po 2 minuty, aby se tableta zcela rozpadla.
3. Držte stříkačku špičkou (hrotem) vzhůru a zkontrolujte, že špička není ucpaná.
4. Připojte stříkačku na hadičku a stále ji držte špičkou vzhůru.
5. Protřepejte stříkačku a obraťte ji špičkou dolů. Pak ihned injikujte 5-10 ml do hadičky. Po injikování 

stříkačku ihned obraťte a protřepejte. Držte stříkačku špičkou vzhůru, protože to zabraňuje ucpání.
6. Obraťte stříkačku špičkou dolů a ihned injikujte dalších 5-10 ml do hadičky. Tento postup opakujte, 

dokud stříkačka není prázdná.
7. Naplňte stříkačku 25 ml vody a 5 ml vzduchu a opakujte postup č. 5, pokud je nutné vypláchnout 

usazeninu, která zůstala ve stříkačce. Některé hadičky si vyžádají 50 ml vody.




