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Příloha č. 1a k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls40285/2011
a příloha k sp.zn.sukls40289/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Pantoprazol Olinka 40 mg
enterosolventní tablety

Pantoprazolum (jako pantoprazolum natrium sesquihydricum)

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 pantoprazol a k čemu se používá
     2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete pantoprazol užívat 
     3. Jak se pantoprazol užívá 
     4. Možné nežádoucí účinky
     5. Jak pantoprazol uchovávat
     6. Další informace

1. CO JE PANTOPRAZOL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Pantoprazol patří do skupiny léčivých přípravků označovaných jako inhibitory protonové pumpy, 
které snižují množství žaludeční kyseliny utvářené v žaludku. 
Pantoprazol jste dostal, protože se u Vás vyskytuje stav způsobený nadměrným množstvím kyseliny v 
žaludku. Pantoprazol snižuje množství kyseliny tvořené v žaludku a používá se: 
 V léčbě mírných až závažných forem refluxní ezofagitidy (zánětu jícnu provázeného regurgitací 

žaludeční kyseliny).
 V léčbě infekce mikroorganizmem Helicobacter pylori u nemocných s dvanáctníkovým nebo 

žaludečním vředem v kombinaci se dvěma antibiotiky (eradikační léčba). Cílem léčby je zbavit se 
mikroorganizmů a tím snížit možnost návratu těchto vředů. 

 V léčbě dvanáctníkových nebo žaludečních vředů
 V léčbě Zollingerova-Ellisonova syndromu a dalších stavů s nadměrnou tvorbou žaludeční 

kyseliny.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE UŽÍVAT PANTOPRAZOL?

Neužívejte pantoprazol
 jestliže jste přecitlivělý(á) / alergický(á) na pantoprazol, nebo na jiné složky přípravku; ověřte 

složení uvedené v části 6
 současně s atazanavirem (lék používaný k léčbě infekcí HIV).

Zvláštní opatrnosti při použití pantoprazolu je zapotřebí
Předtím než začnete užívat pantoprazol, poraďte se s Vaším lékařem v následujících případech:
 jestliže trpíte těžkou jaterní poruchou, sdělte to Vašemu lékaři, který rozhodne, je-li nutné v 

průběhu léčby pantoprazolem kontrolovat jaterní funkce
 jestliže u Vás byl zjištěn nedostatek vitaminu B12

 jestliže proti bolesti užíváte antirevmatické léky (NSAIDs) čtěte pozorně příbalovou informaci 
těchto léčivých přípravků
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 jestliže užíváte pantoprazol déle než rok, lékař Vás bude pravděpodobně pravidelně kontrolovat; 
informujte ho, prosím, o všech znepokojujících příznacích.

Řekněte prosím lékaři, jestli máte nebo jste nedávno měli některý z následujících příznaků: 
 nevysvětlitelné hubnutí
 opakující se zvracení 
 zvracení krve (může být temné barvy, jako kávová sedlina)
 černou dehtovitou stolici.

Váš lékař může provést případně další diagnostická vyšetření (např. endoskopii, tj. vyšetření jícnu, 
žaludku a horní části střeva zrakem) za účelem vyloučení závažného onemocnění.

Prosím řekněte rovněž lékaři, jestliže přes adekvátní léčbu tímto lékem Vaše potíže přetrvávají.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Pokud současně s pantoprazolem užíváte jiné léčivé přípravky, ty mohou někdy ovlivňovat případně 
navzájem měnit jejich účinek. Prosím, svého lékaře nebo lékárníka informujte o všech lécích, které 
užíváte nebo jste užíval (a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského 
předpisu. Je to obzvláště důležité, pakliže užíváte tyto léky:
 s obsahem ketokonazolu nebo itrakonazolu používané k léčbě plísňových infekcí kůže a nehtů 
 antikoagulancia (léčivé přípravky na ředění krve) např. warfarin. Mohou být vyžadovány častější 

kontroly krevní srážlivosti.
 s obsahem atazanaviru k léčbě infekce HIV.

Užívání pantoprazolu s jídlem a pitím:
Pantoprazol se má užít na lačný žaludek (před jídlem) Tablety se musí polykat vcelku a zapíjet vodou. 

Těhotenství a kojení:
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
Zkušenosti s užíváním pantoprazolu těhotnými ženami jsou omezené. Nejsou žádné důkazy o 
vylučování pantoprazolu do lidského mléka. Pokud jste těhotná nebo kojíte, užívejte tento přípravek, 
pouze pokud ošetřující lékař považuje prospěšnost léčby za vyšší než jakékoli potenciální riziko pro 
nenarozené dítě nebo kojence.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Pantoprazol běžně neovlivňuje schopnost řídit a obsluhovat stroje.
Nicméně pokud se vyskytnou nežádoucí účinky, jako jsou závratě nebo rozmazané vidění, může být 
snížena schopnost reagovat. Tyto okolnosti musí být zohledněny v případě řízení nebo obsluhy strojů.

Důležitá informace o některých složkách tablet pantoprazolu
V jedné tabletě tento přípravek obsahuje 5,85 mg sodíku. To musí být zohledněno v případě
kontrolované sodíkové diety.

3. JAK SE PANTOPRAZOL UŽÍVÁ?
Užívejte pantoprazol vždy přesně podle doporučení lékaře. Jestliže si nejste jistý (á), kontaktujte svého 
lékaře nebo lékárníka.
 Tablety pantoprazolu musí být užívány na lačno (před jídlem)
 Tablety polykejte vcelku, zapijte vodou 
 Tablety nedrťte, nelamte ani nežvýkejte, aby byl zajištěn jejich správný účinek

Obvyklé dávky pantoprazolu 40 mg jsou uvedeny níže. Lékař Vám někdy může předepsat odlišnou 
dávku.

Dospělí a dospívající ve věku 12 let a starší:
Refluxní ezofagitida:
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Doporučená dávka je jedna 40 mg tableta denně po dobu 4-8 týdnů. Lékař může dávku následně 
změnit v závislosti od odezvy na léčbu.

Dospělí:
Žaludeční nebo dvanáctníkový vřed:
Doporučená dávka je jedna 40 mg tableta denně. Doba léčení pro žaludeční vředy bývá obvykle 4-8 
týdnů. Doba léčení pro dvanáctníkové vředy bývá obvykle 2-4 týdny.

V kombinaci s antibiotiky u nemocných kde jsou vředy v souvislosti s infekcí Helicobacter pylori:
Doporučená dávka je jedna 40 mg tableta dvakrát denně v kombinaci s příslušnými antibiotiky, 
amoxicilinem, clarithromycinem a metronidazolem. Druhá tableta pantoprazolu se má vzít před 
večerním jídlem.
Dodržujte pokyny svého lékaře a přečtěte si příbalové informace těchto antibiotik.

Obvyklé kombinace jsou následující:
- Pantoprazol 40 mg + 500 mg clarithromycin + 1000 mg amoxicilin
- Pantoprazol 40 mg + 500 mg clarithromycin + 500 mg metronidazol
- Pantoprazol 40 mg + 500 mg metronidazol + 1000 mg amoxicilin
Vše v dávkování dvakrát denně. Obvyklá doba léčení bývá jeden až dva týdny.

Zollingerův-Ellisonův syndrom (stav, při kterém žaludek nepřetržitě tvoří příliš mnoho kyselin):
Počáteční dávka jsou dvě 40 mg tablety denně. Lékař může dávku následně změnit v závislosti od 
odezvy na léčbu. Jsou-li předepsány vice než dvě tablety denně, užívejte je ve dvou stejných dávkách.

Starší pacienti a pacienti s poškozením funkcí ledvin:
Denní dávka 40 mg nesmí být překročena.

Pacienti se zhoršením jaterních funkcí
Jedna 40 mg tableta se podává každý druhý den.

Děti mladší 12 let
Tablety pantoprazolu nejsou určeny pro děti mladší 12 let věku.

Jestliže jste užil (a) více tablet pantoprazolu, než jste měl (a)
Pokud jste užil (a) více tablet pantoprazolu než Vám předepsal Váš lékař, obraťte se neprodleně na 
svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl (a) užít tablety pantoprazolu
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil (a) vynechanou dávku. Jestliže jste si zapomněl (a) vzít 
dávku, vezměte si ji co nejdříve poté, co jste si vzpomněl (a), pokud se již neblíží doba pro další 
dávku.

Jestliže jste přestal (a) užívat tablety pantoprazolu
Užívejte tento lék tak dlouho jak Vám doporučil lékař. Neukončujte léčbu, když se projevy Vaší 
choroby zlepšují. Jestliže ukončíte léčbu příliš brzy, projevy choroby se mohou vrátit.

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

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, mohou mít i tablety pantoprazolu nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytovat u každého.

Přestaňte užívat pantoprazol a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc, jestliže se objeví některé 
z následujících příznaků, jelikož mohou svědčit o závažné alergické reakci:
 Otok obličeje, úst, jazyka a/nebo krku
 Obtížné polykání
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 Kopřivka a dýchací obtíže

Časté (alespoň u 1 ze 100 a méně než 1 z 10 léčených pacientů) 
 bolest žaludku, průjem, zácpa nebo větry 
 bolest hlavy. 

Méně časté (alespoň u 1 z 1 000 a méně než 1 ze 100 léčených pacientů) 
 nevolnost
 zvracení
 závratě (točení hlavy)
 rozmazané vidění 
 alergické reakce jako jsou svědění a vyrážka. 

Vzácné (alespoň u 1 z 10 000 a méně než 1 z 1 000 léčených pacientů) 
 suchost v ústech 
 bolesti kloubů
 deprese, halucinace, dezorientovanost, zmatenost.

Velmi vzácné (u méně než 1 z 10 000 léčených pacientů)
 snížení počtu bílých krvinek anebo destiček v krvi. 
 otoky nohou
 bolesti svalů
 poškození jater se žloutenkou (zežloutnutí kůže), které může být závažné
 alergické reakce (ty mohou být provázené kožní vyrážkou a mohou být závažné, působící otoky 

obličeje a úst). Mohou vyvolat dýchací potíže (viz upozornění na počátku této sekce)
 horečka
 zánět ledvin (nefritida)
 závažné kožní reakce (Stevensův-Johnsonův syndrom, erythema mutiforme a toxická epidermální 

nekrolýza anebo Lyellova choroba)
 zvýšená citlivost kůže na sluneční světlo (fotosenzitivita)
 zvýšené hodnoty jaterních enzymů a krevních triglyceridů (druhu tuku v krvi).

Jestliže se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo jestliže zaznamenáte jakýkoli 
nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to prosím svému lékaři nebo 
lékárníkovi.

5. JAK UCHOVÁVAT TABLETY PANTOPRAZOLU
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 30ºC. 
Nepoužívejte tablety pantoprazolu po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba 
použitelnosti znamená poslední den příslušného měsíce.
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 obsahují tablety pantoprazolu 
 Léčivá látka je pantoprazolum; jedna enterosolventní tableta obsahuje 40 mg pantoprazolu (jako 

45,1 mg pantoprazolum natrium sesquihydricum)
 Pomocné látky jsou hydrogenfosforečnan sodný, mannitol, mikrokrystalická celulóza, sodná sůl 

kroskarmelózy, magnesium - stearát (rostlinného původu), hypromelóza 2910/6, triethyl-citrát, 
sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), disperze kopolymeru MA/EA 1:1 30%, žlutý oxid 
železitý.
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Jak vypadají tablety pantoprazolu a co obsahuje toto balení?
40 mg enterosolventní tablety pantoprazolu jsou oválné, bikonvexní, hladké, žluté tablety, které jsou 
dostupné v Al/Al blistrech v baleních po 14, 15, 28, 30, 60 & 100 tabletách anebo v HDPE lékovkách 
s PP bezpečnostním uzávěrem s obsahem 14, 15, 28, 30, 60, & 100 (2x 50) tablet *. 
* Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel Rozhodnutí o Registraci a Výrobce
Držitel Rozhodnutí o Registraci 
GENERICON s.r.o.
Anny Letenské 1108/15
120 00 Praha 2
Česká republika

Výrobce 
TEva Pharma, S.L.U.
Poligono Industrial Malpica, calle C, Numero 4, 50016, ZARAGOZA, Španělsko 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 13.5.2011




