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Příloha č.2 k rozhodnutí o registraci sp.zn.sukls19642/2008

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Pantoprazol Actavis 40 mg i.v.
prášek pro přípravu injekčního roztoku

Pantoprazolum

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.
- 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 Actavis 40 mg i.v. a k čemu se používá
     2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Pantoprazol Actavis 40 mg i.v. užívat 
     3. Jak se přípravek Pantoprazol Actavis 40 mg i.v. užívá 
     4. Možné nežádoucí účinky
     5. Jak přípravek Pantoprazol Actavis 40 mg i.v. uchovávat
     6. Další informace

1. CO JE PANTOPRAZOL ACTAVIS 40 MG I.V. A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Pantoprazol Actavis 40 mg i.v. je selektivní „inhibitor protonové pumpy“, lék, který snižuje množství 
kyseliny vytvářené v žaludku. Používá se k léčbě onemocnění žaludku a střeva z překyselení.
Tento přípravek se podává injekčně do žíly a bude Vám podán pouze tehdy, pokud se lékař domnívá, 
že injekce pantoprazolu jsou pro Vás v dané situaci vhodnější než tablety pantoprazolu. Tablety Vám 
budou znovu předepsány, jakmile lékař uvidí přínos injekční léčby.

Pantoprazol Actavis 40 mg i.v. se používá k léčbě těchto onemocnění:
- refluxní ezofagitida. Jedná se o zánět jícnu (trubice spojující hrdlo a žaludek), který je provázen 

zpětným tokem žaludeční kyseliny
- žaludeční a dvanáctníkové vředy 
- Zollinger-Ellisonův syndrom a další patologické stavy vyznačující se nadměrnou tvorbou 

žaludeční kyseliny.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK 
PANTOPRAZOL ACTAVIS 40 MG I.V. UŽÍVAT 

Neužívejte přípravek Pantoprazol Actavis 40 mg i.v.: 
- jestliže jste přecitlivělý/á (alergický(á)) na pantoprazol nebo na jiné složky přípravku Panprazol   

40 mg i.v. (viz bod 6)
- jestliže jste alergický/á na léky obsahující jiné inhibitory protonové pumpy.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Pantoprazol Actavis 40 mg i.v. je zapotřebí
- jestliže trpíte závažným onemocněním jater. Informujte prosím svého lékaře, pokud jste měl/a       

v minulosti nějaké potíže s játry. Lékař Vám bude častěji kontrolovat jaterní enzymy. V případě 
zvýšení hladin jaterních enzymů se má léčba ukončit.

- jestliže užíváte lék obsahující atazanavir (na léčbu infekce HIV) současně s pantoprazolem, 
požádejte lékaře o konkrétní radu.



2

Oznamte ihned lékaři, jestliže zpozorujete některý z níže uvedených projevů:
- nechtěný váhový úbytek
- opakované zvracení
- polykací potíže
- zvracení krve
- bledost a pocit slabosti (projevy chudokrevnosti – anémie)
- krev ve stolici
- těžký a přetrvávající průjem, protože při léčbě pantoprazolem se může objevit malý vzestup 

frekvence výskytu infekčního průjmu.
.
Váš lékař rozhodne, zda je zapotřebí provést některá vyšetření k vyloučení zhoubného onemocnění, 
protože pantoprazol může rovněž zmírňovat projevy rakoviny a mohl by způsobit oddálení jejího 
zjištění. Jestliže přes léčbu příznaky přetrvávají, je třeba zvážit další vyšetření.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Injekce pantoprazolu mohou ovlivnit účinnost jiných léků, proto informujte svého lékaře, pokud 
užíváte tyto léky:
- léky jako ketokonazol, itrakonazol a posakonazol (používají s k léčbě plísňových infekcí) nebo

erlotinib (lék používaný u některých druhů rakoviny), protože Pantoprazol Actavis 40 mg i.v. 
může způsobit, že tyto a i jiné léky  neúčinkují řádně

- warfarin a fenprokumon, které působí na srážení krve. Může být nutné provádět další laboratorní 
kontroly

- atazanavir (používá se na léčbu infekce HIV).

Prosím, informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a   
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení
Nejsou k dispozici dostatečné údaje o použití pantoprazolu u těhotných žen. Bylo popsáno vylučování 
pantoprazolu do mateřského mléka žen. Jestliže jste těhotná, nebo se domníváte, že byste mohla být 
těhotná, případně kojíte, tento lék se nemá podávat, aniž by Váš lékař zvážil, zda přínos pro Vás je 
větší,  než případné riziko pro Vaše dosud nenarozené dítě nebo Vašeho kojence.
Poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Jestliže se u Vás vyskytnou nežádoucí účinky, jako závratě nebo porucha vidění, neřiďte  ani 
neobsluhujte stroje.

Důležitá informace o některých složkách přípravku Pantoprazol Actavis 40 mg i.v.
Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v lahvičce, tj. neobsahuje prakticky 
„žádný sodík“.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK PANTOPRAZOL ACTAVIS 40 MG I.V. UŽÍVÁ

Váš lékař nebo sestra vám podají denní dávku léku do žíly injekcí, po dobu 2 – 15 minut.

Obvyklá dávka je:
Žaludeční nebo dvanáctníkový vřed a refluxní ezofagitida
Jedna lahvička (40 mg pantoprazolu) denně.

Zollinger-Ellisonův syndrom a další patologické stavy vyznačující se nadměrnou tvorbou 
žaludeční kyseliny
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Dvě lahvičky (80 mg pantoprazolu) denně.

Váš lékař může později upravit dávku v závislosti na množství vyprodukované žaludeční kyseliny. 
Jestliže Vám byly předepsány více než dvě lahvičky (80 mg) denně, injekce se podají ve dvou 
stejných dávkách. Lékař Vám může na přechodnou dobu předepsat i více než 4 lahvičky (160 mg) 
denně. Jestliže je nutné opravit hladinu žaludeční kyseliny rychle, měla by zahajovací dávka 160 mg 
(4 lahvičky) být dostatečná na její snížení.

Zvláštní skupiny pacientů
- jestliže máte závažné postižení jater, denní injekční dávka bude pouze 20 mg (polovina lahvičky).
- děti mladší 18 let. Tyto injekce se nedoporučuje podávat dětem.

Jestliže jste užil/a víc přípravku Pantoprazol Actavis 40 mg i.v., než jste měl/a
Dávky jsou pečlivě kontrolovány zdravotní sestrou nebo lékařem, takže předávkování je takřka 
nepravděpodobné. Nejsou známy projevy předávkování.

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

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Pantoprazol Actavis 40 mg i.v. nežádoucí účinky, které se ale 
nemusí vyskytovat u každého.

Frekvence níže uvedených možných nežádoucích účinků je definovaná podle této klasifikace četnosti:
Velmi časté: postihují více než 1 z 10 pacientů 
Časté: postihují 1 – 10 ze 100 pacientů
Méně časté: postihují 1 – 10 z 1000 pacientů
Vzácné: postihují 1 – 10 z 10 000 pacientů
Velmi vzácné: postihují méně než 1 z 10 000 pacientů
Neznámá frekvence: z dostupných údajů ji nelze odhadnout

Jestliže se u Vás vyskytne kterýkoli z níže uvedených nežádoucích účinků, informujte o tom 
ihned svého lékaře, nebo se obraťte na pohotovostní službu nejbližší nemocnice

 Těžké alergické reakce (vzácná frekvence): otok jazyka a/nebo hrdla, polykací potíže, kopřivka, 
dýchací potíže, alergický otok obličeje (Quinckeho otok, angioedém), silné závratě s velmi 
rychlým tepem a silné pocení.

 Těžké kožní stavy (neznámá frekvence): tvorba puchýřů na pokožce a rychlé zhoršení 
celkového zdravotního stavu, eroze (včetně mírného krvácení) na očích, nose, ústech či rtech nebo 
pohlavních orgánech (Stevens-Johnsonův syndrom), Lyellův syndrom, erythema multiforme a 
citlivost na světlo.

 Jiné závažné stavy (neznámá frekvence): žluté zbarvení kůže a očního bělma (těžké poškození 
jaterních buněk, žloutenka) nebo horečka, vyrážka a zvětšení ledvin spojené někdy s bolestivým 
močením a bolestmi v zádech (závažný zánět ledvin).

Další nežádoucí účinky jsou
 Časté (postihují 1 – 10 ze 100 pacientů)

zánět žilní stěny a srážení krve (tromboflebitida) v místě injekčního vpichu.
 Méně časté (postihují 1 – 10 z 1000 pacientů)

bolest hlavy, závratě, průjem, nucení na zvracení, zvracení, nadýmání a plynatost, zácpa, sucho v 
ústech, bolest a nepříjemné pocity v břiše, kožní vyrážka, exantém, svědění, pocit slabosti, 
vyčerpání a celkový pocit nevůle, poruchy spánku.
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 Vzácné (postihují 1 – 10 z 10 000 pacientů)
zrakové poruchy, jako rozmazané vidění, kopřivka, bolesti kloubů, bolesti svalů, změny tělesné 
váhy, zvýšená teplota, otok končetin (periferní edém), alergické reakce, deprese, zvětšení prsů u 
mužů.

 Velmi vzácné (postihují méně než 1 z 10 000 léčených pacientů)
Dezorientace.

 Neznámá frekvence (z dostupných údajů ji nelze odhadnout)
halucinace, zmatenost (zejména u pacientů, kteří měli v minulosti tyto projevy), snížená hladina 
sodíku v krvi.

Nežádoucí účinky zjištěné při laboratorních vyšetřeních krve
 Méně časté (postihují 1 – 10 z 1000 léčených pacientů)

zvýšení hladin jaterních enzymů.
 Vzácné (postihují 1 – 10 z 10 000 léčených pacientů)

zvýšení bilirubinu, zvýšení hladiny tuků v krvi.
 Velmi vzácné (postihují méně než 1 z 10 000 léčených pacientů)

snížení počtu krevních destiček, které může způsobit zvýšenou tvorbu modřin, snížení počtu 
bílých krvinek, které může mít za následek častější infekce.

Pokud se jakýkoli z nežádoucích účinků zhorší, nebo pokud si všimnete nežádoucího účinku, který 
není popsán v této příbalové informaci, oznamte to svému lékaři nebo zdravotní sestře.

5. JAK PŘÍPRAVEK PANTOPRAZOL ACTAVIS 40 MG I.V. UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte Pantoprazol Actavis 40 mg i.v. po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu a 
lahvičce za výrazem EXP. Doba použitelnosti znamená poslední den příslušného měsíce. 

Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Lahvičku uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Po rekonstituci nebo rekonstituci a naředění byla prokázána chemická a fyzikální stabilita po dobu 12 
hodin při teplotě 25°C.
Z mikrobiologického hlediska se přípravek má použít okamžitě. Není –li použit okamžitě, doba a 
podmínky uchovávání před použitím jsou v odpovědnosti uživatele.

Nepoužívejte Pantoprazol Actavis 40 mg i.v., jestliže si všimnete vizuální změny (např. zakalení, 
vysrážení).

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 Pantoprazol Actavis 40 mg i.v. obsahuje
- Léčivá látka je pantoprazol. Jedna lahvička obsahuje 40 mg pantoprazolum (jako pantoprazolum 

natrium sesquihydricum).
- Pomocné látky přípravku jsou:

mannitol, dihydrát natrium-citrátu, roztok hydroxidu sodného (na úpravu pH)

Jak Pantoprazol Actavis 40 mg i.v. vypadá a co obsahuje toto balení
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Pantoprazol Actavis 40 mg i.v. je bílý nebo téměř bílý, homogenní, porézní koláč lyofilizátu.

Dodává se v baleních s 1, 5, 10 a 20 skleněnými lahvičkami.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobci

Držitel rozhodnutí o registraci
Actavis Group PTC ehf.
Reykjavikurvegur 76-78
220 Hafnarfjordur
Island 

Výrobci
Laboratorios Alcalá Farma, S.L.
Carretera M-300 Km 29,920
Apartado de correos 37
28802 Alcalá de Henares (Madrid)
Španělsko

Actavis Italy S.P.A.
Via Pasteur 10 
20014 Nerviano (MI)
Itálie

Tento léčivý přípravek je registrován v  členských státech EU pod níže uvedenými názvy
Belgie: Pantoprazol Acatavis 40 mg poeder voor oplossing voor injectie
Dánsko: Panrazol
Finsko: Pantoprazol Actavis 40mg injektiokuiva-aine, liuosta varten
Francie: Pantoprazole Actavis 40 mg poudre pour solution injectable (IV)
Irsko: Panrazol 40mg powder for solution for injection
Island: Pantoprazol Actavis
Itálie: PANTOPRATZOLO ACTAVIS PTC 40 mg polvere per soluzione iniettabile e.v.
Maďarsko: Panrasol
Německo: Pantoprazol-Actavis i.v. 40 mg
Nizozemsko: Pantoprazol Actavis IV 40 mg
Norsko: Pantoprazol Actavis 40 mg, pulver til injeksjonsvæske, oppløsning
Polsko: Prazopant
Portugalsko: Pantoprazol Actavis
Rumunsko: Pantoprazol Actavis 40 mg pulbere pentru soluţie injectabilă
Slovinsko: Pantoprazol Actavis 40 mg prašek za raztopino za injiciranje
Španělsko: Pantoprazol Actavis 40 mg polvo para solución inyectable
Švédsko: Pantoprazol Actavis
Velká Británie: Pantoprazole  40mg powder for solution for injection

Tato příbalová informace byla schválena 23.6.2010

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:
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Roztok k použití se připravuje vstříknutím 10 ml fyziologického roztoku chloridu sodného do lahvičky 
s lyofilizovaným práškem. Tento roztok může být použit přímo, nebo po smísení se 100 ml 
fyziologického roztoku chloridu sodného nebo 5% glukózou. K ředění se mají používat skleněné nebo 
plastové nádoby.

Panprazol 40 mg  i.v. se nesmí připravovat nebo mísit s jinými než výše zmíněnými rozpouštědly. 

Po rekonstituci nebo rekonstituci a naředění byla prokázána chemická a fyzikální stabilita po dobu 12 
hodin při teplotě 25°C.
Z mikrobiologického hlediska se přípravek má použít okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a 
podmínky uchovávání před použitím jsou v odpovědnosti uživatele.

Léčivo má být podáváno intravenózně po dobu 2 - 15 minut.

Obsah lahvičky je určen pouze na jednorázové intravenozní podání. Jakékoli zbytky přípravku nebo 
přípravek u něhož došlo k vizuálním změnám (např. zakalení, vysrážení),  se musí zlikvidovat.




