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Příloha č. 1 ke sp.zn. sukls168139/2008

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

APO-PANTO 40

(pantoprazolum)
enterosolventní tablety

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 APO-PANTO 40 a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete APO-PANTO 40 užívat
3. Jak se APO-PANTO 40 užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak APO-PANTO 40 uchovávat 
6. Další informace

1. CO JE APO-PANTO 40 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

APO-PANTO 40 je lék, který snižuje tvorbu kyseliny v žaludku (tzv. selektivní inhibitor protonové 
pumpy).

APO-PANTO 40 se používá:
 v kombinaci s vhodnými antibiotiky k léčbě dvanáctníkových a žaludečních vředů. Tato léčba 

spočívá ve vymýcení bakterie Helicobacter pylori, což je mikroorganismus (patogen) 
vyvolávající onemocnění žaludku a střeva

 k léčbě duodenálních vředů
 k léčbě žaludečních vředů
 k léčbě středně těžké a těžké refluxní ezofagitidy (zánět jícnu)
 k dlouhodobé léčbě stavů s nadměrnou tvorbou žaludeční kyseliny (např. Zollinger-Ellisonova 

syndromu).

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE APO-PANTO 40 UŽÍVAT 

Neužívejte APO-PANTO 40
 Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na pantoprazol nebo na kteroukoliv složku přípravku 

APO-PANTO 40.
 Jestliže trpíte těžkou poruchou funkce jater, a to zejména jestliže jste léčen/a pantoprazolem a 

antibiotiky k vymýcení bakterie Helicobacter pylori.
 Jestliže užíváte lék obsahující atazanavir (k léčbě infekce HIV).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku APO-PANTO 40 je zapotřebí
 Jestliže trpíte těžkým onemocněním jater. Promluvte si s lékařem, který rozhodne, zda je 

nutné upravit dávku. Lékař se zároveň může rozhodnout, že bude pravidelně sledovat hladiny 
vašich jaterních enzymů.
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 Jestliže užíváte APO-PANTO 40 k vymýcení bakterie Helicobacter pylori (společně 
s antibiotiky), pečlivě si přečtete příbalovou informaci příslušných antibiotik. 

 Jestliže máte nedostatečnou hladinu vitaminu B12 v těle, prosím, řekněte o tom lékaři, který 
pak zřejmě bude sledovat hladiny vitaminu B12 ve vašem těle.

 Jestliže jste nedávno zhubnul/a nebo trpíte opakovaným zvracením, bolestí při polykání nebo 
zvracením krve, nebo jestliže jste zaznamenal/a krev ve stolici nebo velmi tmavou stolici, je 
nutné, abyste o tom řekl/a lékaři. Lékař zřejmě provede další vyšetření (např. gastroskopii = 
vyšetření jícnu, žaludku a horní části střeva). Prosím, informujte lékaře i v případě, že 
příznaky přetrvávají navzdory správné léčbě tímto přípravkem. 

Děti do 12 let
Prosím, nepodávejte přípravek APO-PANTO 40 dětem, jelikož neexistují zkušenosti s podáváním 
přípravku APO-PANTO 40 dětem.

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.

Informujte lékaře, jestliže užíváte některé z následujících léků:
 Léky na plísňová onemocnění (např. ketokonazol nebo itrakonazol) a jiné léky, o nichž je 

známo, že jejich hladina v krvi závisí na tvorbě žaludeční kyseliny.
 Léky na ředění krve (tzv. deriváty kumarinu, např. fenprokoumon či warfarin), neboť je nutné, 

aby lékař sledoval srážlivost vaší krve.
 Atazanavir k léčbě infekce HIV. Tento lék se nesmí užívat současně s přípravkem APO-

PANTO 40.

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

Dostatečné údaje o použití pantoprazolu u těhotných žen nejsou k dispozici.

Není známo, zda léčivá látka přechází do mateřského mléka. Proto během těhotenství a kojení můžete 
přípravek APO-PANTO 40 užívat pouze v případě, že je lékař přesvědčen o tom, že přínos léčby 
převáží rizika pro vaše nenarozené dítě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek APO-PANTO 40 neovlivňuje schopnost řídit a obsluhovat stroje.
Výskyt některých nežádoucích účinků, např. závrati či rozmazaného vidění, však může ovlivnit vaše 
reakce, což následně může narušit vaši schopnost řídit či obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku APO-PANTO 40
Jestliže vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, před užíváním tohoto přípravku se 
poraďte s lékařem.

3. JAK SE APO-PANTO 40 UŽÍVÁ 

Vždy užívejte přípravek APO-PANTO 40 přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Způsob podání
Tablety přípravku APO-PANTO 40 se polykají vcelku (nesmí se kousat ani drtit) a zapijí se sklenicí 
vody. Pokud zároveň užíváte antibiotika k vymýcení bakterie Helicobacter pylori, druhá tableta 
přípravku APO-PANTO 40 tablet se užívá večer před večerním jídlem.
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Pokud lékař nepředepsal jinou dávku, obvyklé dávkování je:

Dospělí a dospívající od 12 let
Léčba refluxní ezofagitidy:
1 enterosolventní tableta denně (což odpovídá 40 mg pantoprazolu). Pokud u vás zatím nezabírala 
léčba jinými přípravky, léčba může být – v individuálních případech – zvýšena na 2 enterosolventní 
tablety denně (což odpovídá 80 mg pantoprazolu). 

Dospělí
Léčba dvanáctníkových a žaludečních vředů zaměřená na vymýcení bakterie Helicobacter pylori, 
pokud zároveň užíváte léčbu antibiotiky:

Doporučují se následující kombinace:

Ráno Večer
1 tableta APO-PANTO 40 1 tableta APO-PANTO 40
1000 mg amoxicilinu 1000 mg amoxicilinu
500 mg klaritromycinu 500 mg klaritromycinu

or
Ráno Večer
1 tableta APO-PANTO 40 1 tableta APO-PANTO 40
400-500 mg metronidazolu 400-500 mg metronidazolu
250 - 500 mg klaritromycinu 250 - 500 mg klaritromycinu

or
Ráno Večer
1 tableta APO-PANTO 40 1 tableta APO-PANTO 40
1000 mg amoxicilinu 1000 mg amoxicilinu
400-500 mg metronidazolu 400-500 mg metronidazolu

Léčba dvanáctníkových a žaludečních vředů
1 enterosolventní tableta denně (což odpovídá 40 mg pantoprazolu). Pokud u vás zatím nezabírala 
léčba jinými přípravky, léčba může být – v individuálních případech – zvýšena na 2 enterosolventní 
tablety denně (což odpovídá 80 mg pantoprazolu). 

Dlouhodobá léčba stavů s nadměrnou tvorbou žaludeční kyseliny (např. Zollinger-Ellisonova 
syndromu)
Doporučená úvodní dávka jsou 2 enterosolventní tablety přípravku APO-PANTO denně (což 
odpovídá 80 mg pantoprazolu). Poté může být dávka lékařem individuálně upravena podle vašeho 
zdravotního stavu. Pokud potřebujete vyšší dávku než 2 enterosolventní tablety přípravku APO-
PANTO denně, denní dávku je nutno rozdělit do dvou dílčích dávek. Na omezenou dobu může být 
dávka – v individuálních případech – zvýšena nad 4 enterosolventní tablety denně (což odpovídá 160 
mg pantoprazolu). 

Pacienti s poruchou funkce jater:
Pokud patříte do této skupiny pacientů, promluvte si s lékařem, který rozhodne, zda je nutné snížit 
dávku. Obvykle by tito pacienti měli užívat 40 mg pantoprazolu obden.

Pacienti s poruchou funkce ledvin:
Pokud patříte do této skupiny pacientů, promluvte si s lékařem. Obvykle však není nutná úprava 
dávkování.

Starší pacienti:
Pokud patříte do této skupiny pacientů, promluvte si s lékařem, který rozhodne, zda je nutné snížit 
dávku. U starších pacientů by neměla být překročena dávka 1 enterosolventní tableta denně (což 
odpovídá 40 mg pantoprazolu). Výjimkou je léčba k vymýcení bakterie Helicobacter pylori.



4

V takovém případě je možno starším pacientům také podávat obvyklou dávkou 2 enterosolventní 
tablety denně (což odpovídá 80 mg pantoprazolu).

Děti do 12 let:
Nejsou zkušenosti s léčbou pantoprazolem u dětí do 12 let 

Jak dlouho je nutno přípravek APO-PANTO 40 užívat
Pokud zároveň užíváte antibiotika, budete užívat 2 tablety přípravku APO-PANTO 40 po dobu 7 dní, 
nejvýše dva týdny (což odpovídá 80 mg pantoprazolu). Poté budete užívat jednu tabletu denně (což 
odpovídá 40 mg pantoprazolu) až do úplného vyléčení vředu.

Dvanáctníkové vředy se obvykle hojí dva týdny. Pokud dvoutýdenní léčba nedostačuje, vyléčení vředu 
se obvykle dosáhne během dvou dalších týdnů léčby.

U žaludečních vředů a refluxní ezofagitidy je ve většině případů nutná čtyřtýdenní léčba. Pokud toto 
období není dostatečné, ve většině případů se dosáhne vyléčení během čtyř dalších týdnů léčby. 

U stavů spojených s nadměrnou tvorbou žaludeční kyseliny (např. Zollinger-Ellisonův syndrom) není 
délka léčby omezena, v léčbě se pokračuje tak dlouho, jak je to nutné.

Pokud léčba nezabere během 4 týdnů, promluvte si s lékařem, který rozhodne, zda bude nutné další 
prodloužení léčby.

Jestliže jste užil/a více přípravku APO-PANTO 40, než jste měl/a
Údaje o předávkování u lidí nejsou dostupné. Pokud však zaznamenáte projevy otravy, prosím, 
informujte lékaře. V závislosti na užité dávce a/nebo projevených příznacích lékař rozhodne o nutných 
krocích.

Jestliže jste zapomněl/a užít APO-PANTO 40
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou tabletu. Pokračujte v obvyklém 
dávkování užitím další plánované dávky.

Jestliže jste přestal/a užívat APO-PANTO 40
Před ukončením léčby přípravkem APO-PANTO 40 se nejprve poraďte s lékařem. 
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 APO-PANTO 40 nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.

Četnost nežádoucích účinků je hodnocena následovně:
Časté: u méně než jednoho z 10, ale více než 1 ze 100 léčených pacientů
Méně časté: u méně než jednoho ze 100, ale více než 1 z 1000 léčených pacientů
Vzácné: u méně než jednoho z 1000, ale více než 1 z 10000 léčených pacientů
Velmi vzácné: u méně než jednoho z  10000 léčených pacientů, není známo (z dostupných údajů 

nelze určit)

Závažné nežádoucí účinky
Prosím, ihned přestaňte užívat přípravek APO-PANTO 40 a vyhledejte lékaře, pokud zaznamenáte
některý z následujících symptomů:
 Otok obličeje, jazyka a krku
 Obtíže při polykání
 Kožní reakce s tvorbou puchýřů či vředů a kopřivka
 Dýchací obtíže
 Těžká závrať se zrychleným tepem a pocením
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Další možné nežádoucí účinky
Časté nežádoucí účinky
Bolest hlavy, bolest v horní části břicha, průjem, zácpa, plynatost.

Méně časté nežádoucí účinky
Závrať a poruchy zraku, např. rozmazané vidění, nevolnost a zvracení, alergické reakce, např. svědění 
a kožní vyrážka.

Vzácné nežádoucí účinky
Sucho v ústech, bolesti kloubů, deprese, bludy, ztráta orientace a zmatenost, zejména u pacientů se 
sklony k těmto příznakům, a zhoršení již existujících uvedených příznaků.

Velmi vzácné nežádoucí účinky
Pokles počtu bílých krvinek (což zvyšuje riziko infekcí), pokles počtu krevních destiček (což zvyšuje 
riziko modřin a krvácení), zánět ledvin (intersticiální nefritida), tvorba podlitin, otok kůže či sliznic 
(angioedém), těžké kožní a slizniční reakce doprovázené tvorbou puchýřů (Stevens-Johnsonův
syndrom, erythema multiforme), Lyellův syndrom (“syndrom opařené kůže”), zvýšená citlivost na 
světlo (fotosenzitivita), bolest svalů, otok rukou a nohou (periferní edém), zvýšená tělesná teplota, 
nadměrná hladina sodíku u starších lidí, těžké alergické reakce projevující se akutními celkovými 
příznaky jako zrychlený tep, nadměrné pocení a významný pokles krevního tlaku, těžké poškození 
jater vedoucí ke žloutence se selháním či bez selhání jater, zvýšené hodnoty jaterních enzymů, 
zvýšené hladiny tuků v krvi, gynekomastie (zvětšení prsní žlázy). 

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 APO-PANTO 40 UCHOVÁVAT 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte APO-PANTO 40 po uplynutí doby použitelnosti (měsíc a rok), uvedené na krabičce a 
blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

U tablet dodávaných v plastových lahvičkách: Spotřebujte přípravek APO-PANTO 40 do tří měsíců 
po prvním otevření lahvičky.

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 APO-PANTO 40 obsahuje

- Léčivou látkou je pantoprazolum. Jedna enterosolventní tableta obsahuje 40 mg pantoprazolu.
- Pomocnými látkami jsou:

Jádro tablety
Maltitol (E 965), krospovidon typ B, sodná sůl karmelosy, uhličitan sodný (E 500), calcium-
stearát
Obal tablety
Polyvinylalkohol, mastek (E 553b), oxid titaničitý (E 171), makrogol 3350, sojový lecithin (E 
322), žlutý oxid železitý (E 172), uhličitan sodný (E 500), disperze kopolymeru MA/EA (1:1)
30%, triethyl-citrát (E 1505)
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Jak  APO-PANTO 40 vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek APO-PANTO 40 jsou oválné, žluté, enterosolventní tablety. Přípravek APO-PANTO 40 se 
dodává v baleních obsahujících  7, 10, 14, 15, 20, 28, 28(2x14), 30,  50, 56, 60, , 98, 100,  
enterosolventních tablet v blistru a 14, 28, 100 enterosolventních tablet v HDPE lahvičce

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci
Apotex Europe BV, Leiden, Nizozemsko.

Výrobce
Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A., Jelenia Góra, Polsko.
FARMA – APS Produtos Farmaceuticos S.A., Amadora, Portugalsko.
Sofarimex – Indústria Química e Farmaceutica, SA.., Cacém, Portugalsko.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 15.9.2010




