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Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn.sukls156759/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE
Pantoprazol Pliva 40 mg I.V.

prášek pro přípravu injekčního roztoku
Pantoprazolum

Přečtete si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat. 

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

1. CO JE PŘÍPRAVEK PANTOPRAZOL PLIVA 40 mg I.V. A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Pantoprazol Pliva 40 mg I.V., prášek pro přípravu injekčního roztoku je selektivní “inhibitor 
protonové pumpy“, lék, který snižuje tvorbu žaludeční kyseliny ve Vašem žaludku. Používá se k léčbě 
nemocí ovlivňujících kyselost žaludku a střev.
Přípravek se podává do žíly a bude Vám podán pouze, když Váš lékař určí, že pantoprazol ve formě 
injekcí je pro Vás v danou chvíli vhodnější než pantoprazol ve formě tablet. Převod na perorální formu 
(tablety) by měl být proveden, jakmile to dovolí lékař dle klinického stavu.

Přípravek Pantoprazol Pliva 40 mg I.V. se užívá k léčbě:

 Refluxní ezofagitidy – zánětu jícnu (trubice spojující ústa se žaludkem) doprovázené regurgitací 
žaludeční kyseliny (návrat kyselého obsahu žaludku zpět do jícnu). 

 Žaludečních nebo duodenálních (vřed na tenkém střevě vycházející ze žaludku) vředů. 
 Zollinger-Ellisonova syndromu a dalších stavů, které produkují nadbytek kyseliny ve Vašem 

žaludku.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK 
PANTOPRAZOL PLIVA 40 mg I.V. UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Pantoprazol Pliva 40 mg I.V.

 Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na pantoprazol nebo na kteroukoliv další složku přípravku 
Pantoprazol Pliva 40 mg I.V. (viz bod 6). 

 Pokud jste alergický(a) na léky obsahující další inhibitory protonové pumpy.
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Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Pantoprazol Pliva 40 mg I.V. je zapotřebí, 

 Pokud máte závažné potíže s játry. Prosím, informujte svého lékaře, pokud jste v minulosti měl(a) 
potíže s játry. Lékař Vám bude častěji kontrolovat hladiny jaterních enzymů. V případě zvýšení 
jaterních enzymů by měla být léčba přerušena.

 Pokud užíváte léky obsahující atazanavir (lék užívaný k léčbě HIV) současně s pantoprazolem, 
poraďte se konkrétně s lékařem.

Informujte okamžitě svého lékaře, pokud si všimnete jakýkoli z uvedených příznaků:

 nechtěný úbytek hmotnosti
 opakované zvracení
 obtížné polykání
 zvracení krve
 bledost a pocit slabosti (anémie)
 přítomnost krve ve stolici
 těžký a/nebo přetrvávající průjem, protože léčba pantoprazolem vede k lehce zvýšenému riziku 

infekčního průjmu.

Váš lékař může rozhodnout, že bude potřeba, abyste podstoupil(a) testy k vyloučení nádorového 
onemocnění, jelikož léčba pantoprazolem může příznaky zmírnit a tím zpozdit stanovení diagnózy. Pokud 
příznaky přetrvávají i přes odpovídající léčbu, je třeba zvážit další vyšetření

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Pantoprazol Pliva 40 mg I.V. může ovlivňovat účinek jiných léků, proto informujte lékaře jestliže 
užíváte:

 Léky jako ketokonazol, itrakonazol a posokonazol (užívané k léčbě plísňových infekcí) nebo 
erlotinib (užívaný k léčbě určitých typů nádorových onemocnění) protože pantoprazol může
zastavit jejich správné fungování.

 Warfarin a fenprokumon, které ovlivňují zahušťování nebo naředění krve. Možná budete 
potřebovat další vyšetření.

 Atazanavir (lék úžívaný k léčbě HIV); 

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.

Těhotenství a kojení
V současnosti neexistuje dostatek informací pro užívání pantoprazolu u těhotných žen. Bylo hlášeno, 
že pantoprazol prostupuje do mateřského mléka. Pokud jste těhotná, mohla byste být těhotná, nebo 
kojíte, neměla byste tento přípravek užívat, pokud není Váš lékař přesvědčen o tom, že přínos léčby 
převáží rizika pro Vaše nenarozené dítě nebo Vašeho novorozence.

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

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Pokud se u Vás vyskytly nežádoucí účinky, jako jsou závratě nebo poruchy zraku, neměl(a) byste řídit 
dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách v přípravku Pantoprazol Pliva 40 mg I.V.
Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) na jednu dávku a v podstatě je bez 
sodíku - "natrium-free".
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3. JAK SE PŘÍPRAVEK PANTOPRAZOL PLIVA 40 mg I.V. UŽÍVÁ

Váš lékař nebo zdravotní sestra Vám podá denní dávku léku ve formě injekce do žíly v rozmezí 
minimálně 2-15 minut.

Obvyklé dávkování je:
Pro žaludeční vřed, duodenální vřed a refluxní ezofagitidu
Jedna injekční lahvička (40 mg pantoprazolu) denně.
Pro dlouhodobou léčbu Zollinger-Ellisonova syndromu a dalších stavů, které produkují 
nadbytek žaludeční kyseliny
Dvě injekční lahvičky (80 mg pantoprazolu) denně.

Váš lékař může upravit dávkování v závislosti na množství produkované žaludeční kyseliny. Pokud 
Vám byly předepsány více než dvě injekční lahvičky (80 mg) denně, injekce budou rozděleny do dvou 
stejných dávek. Lékař Vám může předepsat dočasně více než čtyři injekční lahvičky (160 mg) denně. 
Pokud je potřeba rychle upravit hladinu žaludeční kyseliny, počáteční dávka 160 mg (čtyři injekční 
lahvičky) by měla dostatečně snížit množství žaludeční kyseliny.
Speciální skupiny pacientů
• Jestliže máte závažné jaterní potíže, denní dávka by měla být pouze 20 mg pantoprazolu (polovina 
injekční lahvičky). 

• Děti (do 18 let). Tyto injekce se nedoporučuje užívat u dětí.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Pantoprazol Pliva 40 mg I.V. než jste měl(a)
Dávkování je pečlivě kontrolované zdravotní sestrou nebo lékařem a proto je předávkování velice 
nepravděpodobné.
Nejsou k dispozici informace o příznacích 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 Pliva 40 mg I.V. nežádoucí účinky, které se ovšem 
nemusí vyskytnout u každého. 
Byly popsány následující nežádoucí účinky, které se vyskytly v těchto četnostech:

Velmi časté (postihují více než 1 z 10 pacientů).
Časté (postihují 1 až 10 pacientů ze 100).
Méně časté (postihují 1 až 10 pacientů z 1000).
Vzácné (postihují 1 až 10 pacientů z 10000).
Velmi vzácné (postihují méně než 1 osobu z 10000).
Není známo (z dostupných údajů nelze určit frekvenci).
Informujte ihned svého lékaře nebo vyhledejte pohotovost v nejbližší nemocnici, jestliže se u Vás 
vyskytne některý z následujících nežádoucích účinků:
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• Závažná alergická reakce (vzácná četnost): otok jazyka a/nebo krku, obtížné polykání, kopřivka 
(vyrážka), obtížné dýchání, alergický otok obličeje (Quinckeho edém/angioedém), těžké závratě 
s velmi rychlým srdečním tepem a výrazným pocením. 

• Závažný kožní stav (neznámá četnost): puchýře na pokožce a rychlé zhoršování celkového 
zdravotního stavu, eroze sliznic (včetně lehkého krvácení) očí, nosu, úst/rtů nebo pohlavních orgánů
(Stevens-Johnsonův syndrom), Lyellův syndrom, erythema multiforme) a přecitlivělost na světlo. 

• Další závažné stavy (neznámá četnost): zežloutnutí pokožky nebo očního bělma (závažné poškození 
jaterních buněk, žloutenka) nebo horečka, vyrážka a zvětšení ledvin, někdy bolestivé, bolest při močení a 
v bedrech (závažný zánět ledvin). 

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

zánět podél průběhu cévy a tvorba krevních sraženin (tromboflebitida) v místě podání injekce.
 Méně časté (postihují 1 až 10 pacientů z 1000):

bolest hlavy, závratě, průjem, nevolnost, zvracení; nadmutí břicha a plynatost (větry), zácpa, sucho 
v ústech, bolest břicha a nepříjemné pocity v břiše, kožní vyrážka, exantém, kožní projevy, svědění, 
slabost, vyčerpání nebo pocit nepohody, poruchy spánku.
 Vzácné postihují 1 až 10 pacientů z 10000:

Poruchy zraku jako je rozmazané vidění, kopřivka, bolest kloubů, bolest svalů, změny tělesné 
hmotnosti, zvýšení tělesné teploty, otoky končetin (periferní edém), alergické reakce, deprese, zvětšení 
prsů u mužů.

Velmi vzácné (postihují méně než 1 pacienta z 10000):
dezorientace

Není známo (četnost nelze určit z dostupných údajů)
halucinace, zmatenost (zejména u pacientů s uvedenými příznaky v minulosti); snížení hladiny sodíku v 
krvi. 

Nežádoucí účinky zjištěné pomocí krevních testů:
• Méně časté (postihují 1 až 10 pacientů z 1000)

zvýšení jaterních enzymů
• Vzácné (postihují 1 až 10 pacientů z 10000)

vzestup bilirubinu, zvýšení tuků v krvi
• Velmi vzácné (postihují méně než 1 pacienta z 10000)

snížení počtu krevních destiček, které může způsobit neočekávané krvácení nebo modřiny, snížení 
bílých krvinek, které může vést k častějším infekcím. 

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 UCHOVÁVAT PŘÍPRAVEK PANTOPRAZOL PLIVA 40 mg I.V.

Přípravek uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Pantoprazol Pliva 40 mg I.V. nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce 
a injekční lahvičce za EXP (zkratka používaná pro dobu použitelnosti). Doba použitelnosti se vztahuje 
k poslednímu dni uvedeného měsíce.
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Uchovávejte při teplotě do 25ºC.
Injekční lahvičku uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Chemická a fyzikální stabilita po rekonstituci nebo po rekonstituci a naředění byla doložena na dobu 12 
hodin při teplotě 25ºC. 

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a 
podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele.

Nepoužívejte přípravek Pantoprazol Pliva 40 mg I.V., pokud si všimnete viditelné známky snížené jakosti 
(např.zakalení nebo vysrážení).

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

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Pantoprazol Pliva 40 mg I.V. obsahuje
• Léčivou látkou je pantoprazolum. Jedna injekční lahvička obsahuje 40 mg  pantoprazolum (jako 
natricum sesquihydricum).
• Pomocnými látkami jsou:

- mannitol, 
- dihydrát natrium-citrátu, 
- roztok hydroxidu sodného 1mol/l  pro úpravu pH.

Jak přípravek Pantoprazol Pliva 40 mg I.V. vypadá a co obsahuje toto balení

Pantoprazol Pliva 40 mg I.V. je bílý až téměř bílý homogenní porézní koláč lyofilizátu.

Velikost balení: 1, 5, 10 a 20 skleněných injekčních lahviček.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Teva Pharmaceuticals CR s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce
Laboratorios Alcalá Farma, S.L., Alcalá de Henares (Madrid), Španělsko

Pliva Kraków Zaklady Farmaceutyczne S.A., Kraków, Polsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 25.8.2010
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

Roztok k použití se připravuje vstříknutím 10 ml fyziologického roztoku chloridu sodného do injekční 
lahvičky obsahující lyofilizovaný prášek. Tento roztok může být použit přímo, nebo po smíchání se 
100 ml fyziologického roztoku chloridu sodného nebo 5% roztokem glukózy. Na naředění by se měl 
používat skleněný nebo plastový obal.
Pantoprazol Pliva 40 mg I.V. se nesmí připravovat nebo míchat s jinými než uvedenými rozpouštědly. 

Chemická a fyzikální stabilita po rekonstituci nebo po rekonstituci a naředění byla doložena na dobu 12 
hodin při teplotě 25ºC. 
Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a 
podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele.

Přípravek by se měl podávat nitrožilně, délka podávání je alespoň 2 - 15 min.

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




