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CONTROLOC®20 (Pantoprazolum) SKàAD JAKOĝCIOWY I ILOĝCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ: 1 tabletka zawiera 22,6 mg póátorawodnej soli
sodowej pantoprazolu, co odpowiada 20 mg pantoprazolu; CONTROLOC®40 (Pantoprazolum) SKàAD JAKOĝCIOWY I ILOĝCIOWY SUBSTANCJI
CZYNNEJ: 1 tabletka zawiera 45,1 mg póátorawodnej soli sodowej pantoprazolu, co odpowiada 40 mg pantoprazolu; POSTAû FARMACEUTYCZNA:
Tabletki dojelitowe. WSKAZANIA DO STOSOWANIA: CONTROLOC®20: Leczenie áagodnych postaci reÀuksowego zapalenia przeáyku, w celu zmniejszenia wystĊpujących objawów dyspepsji, takich jak zgaga, zarzucanie treĞci Īoáądkowej, ból przy przeáykaniu. Dáugotrwaáe leczenie i zapobieganie nawrotom reÀuksowego zapalenia przeáyku. Zapobieganie owrzodzeniom Īoáądka i dwunastnicy wywoáanym stosowaniem nieselektywnych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) u pacjentów z grupy zwiĊkszonego ryzyka, wymagających dáugotrwaáego stosowania NLPZ. CONTROLOC®40:
Eradykacja Helicobacter pylori w skojarzeniu z dwoma odpowiednimi antybiotykami u pacjentów z chorobą wrzodową Īoáądka i dwunastnicy w celu zapobiegania nawrotom wywoáanym przez Helicobacter pylori. Choroba wrzodowa dwunastnicy. Choroba wrzodowa Īoáądka. Umiarkowane i ciĊĪkie reÀuksowe zapalenie przeáyku. Zespóá Zollingera-Ellisona i inne stany chorobowe związane z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego. DAWKOWANIE:
CONTROLOC®20: DoroĞli i dzieci od 12 lat. Leczenie áagodnych postaci choroby reÀeksowej przeáyku, w celu zmniejszenia wystĊpujących
objawów, takich jak zgaga, zarzucanie treĞci Īoáądkowej, ból przy przeáykaniu. Zalecana dawka doustna preparatu Controloc®20 to 1 tabletka raz
na dobĊ. Objawy ustĊpują zwykle po 2–4 tygodniach leczenia. W celu wyleczenia zapalenia przeáyku związanego z reÀuksem lek zazwyczaj naleĪy
stosowaü przez 4 tygodnie. JeĞli dziaáanie nie jest wystarczające, lek naleĪy stosowaü przez kolejne 4 tygodnie. Po ustąpieniu objawów, objawy nawracające moĪna kontrolowaü stosując 1 tabletkĊ Controloc®20 raz na dobĊ w razie potrzeby („na Īądanie”). W przypadku niemoĪnoĞci opanowania objawów przy dawkowaniu w razie potrzeby (na „Īądanie”) moĪna rozwaĪyü ponowne stosowanie preparatu w sposób ciągáy. Dáugotrwaáe leczenie i zapobieganie nawrotom reÀuksowego zapalenia przeáyku. W dáugotrwaáym leczeniu zaleca siĊ 1 tabletkĊ preparatu Controloc®20 raz na dobĊ jako dawkĊ
podtrzymującą. JeĞli wystąpi nawrót choroby, dawkĊ tĊ moĪna zwiĊkszyü do 40 mg pantoprazolu na dobĊ. W tym przypadku zalecane jest stosowanie
preparatu Controloc®40. Po wyleczeniu nawrotu dawkĊ moĪna zmniejszyü ponownie do 20 mg pantoprazolu na dobĊ. Zapobieganie owrzodzeniom
Īoáądka i dwunastnicy wywoáanym stosowaniem nieselektywnych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) u pacjentów z grupy
zwiĊkszonego ryzyka, wymagających dáugotrwaáego stosowania NLPZ. Zalecana dawka preparatu Controloc®20 to 1 tabletka raz na dobĊ. U osób
z ciĊĪką niewydolnoĞcią wątroby nie naleĪy stosowaü dawki dobowej wiĊkszej niĪ 20 mg pantoprazolu. U osób w podeszáym wieku lub z zaburzeniami
czynnoĞci nerek nie ma koniecznoĞci mody¿kacji dawkowania. CONTROLOC®40: eradykacja Helicobacter pylori: W zaleĪnoĞci od rodzaju opornoĞci,
zaleca siĊ nastĊpujące schematy leczenia skojarzonego w celu eradykacji Helicobacter pylori: Schemat 1: dwa razy na dobĊ po 1 tabletce Controloc®40
+ dwa razy na dobĊ po 1000 mg amoksycyliny + dwa razy na dobĊ po 500 mg klarytromycyny. Schemat 2: dwa razy na dobĊ po 1 tabletce Controloc®40
+ dwa razy na dobĊ po 500 mg metronidazolu + dwa razy na dobĊ po 500 mg klarytromycyny. Schemat 3: dwa razy na dobĊ po 1 tabletce Controloc®40
+ dwa razy na dobĊ po 1000 mg amoksycyliny + dwa razy na dobĊ po 500 mg metronidazolu. JeĪeli leczenie skojarzone nie jest konieczne np. gdy
w teĞcie na Helicobacter pylori uzyskano ujemny wynik, zaleca siĊ nastĊpujące dawkowanie: choroba wrzodowa Īoáądka i dwunastnicy oraz umiarkowane i ciĊĪkie reÀuksowe zapalenie przeáyku: 1 tabletka Controloc®40 na dobĊ. W indywidualnych przypadkach dawka moĪe byü podwojona
(zwiĊkszona do 2 tabletek na dobĊ) szczególnie, gdy nie ma reakcji na inne leczenie. Dáugotrwaáe leczenie zespoáu Zollinger-Ellisona i innych stanów chorobowych związanych z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego: naleĪy rozpocząü leczenie od dawki dobowej 80 mg (2 tabletki Controloc®40). NastĊpnie dawka moĪe byü dostosowana (zarówno zwiĊkszona, jak i zmniejszona) wedáug potrzeb, na podstawie wyników badaĔ wydzielania
soku Īoáądkowego. Dawki dobowe wiĊksze niĪ 80 mg naleĪy podawaü w dwóch podzielonych dawkach (dwa razy na dobĊ). MoĪliwe jest okresowe
zwiĊkszenie dawki pantoprazolu powyĪej 160 mg na dobĊ, ale nie powinna byü ona stosowana dáuĪej, niĪ to konieczne do uzyskania odpowiedniego
hamowania wydzielania kwasu. Czas trwania leczenia zespoáu Zollingera-Ellisona i innych chorób związanych z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego nie jest ograniczony i powinien byü dostosowany do objawów klinicznych. U pacjentów z ciĊĪkimi zaburzeniami czynnoĞci wątroby dawkĊ naleĪy
zmniejszyü do 1 tabletki (40 mg pantoprazolu), podawanej co drugi dzieĔ. Ponadto, u tych pacjentów podczas leczenia preparatem Controloc®40 naleĪy
monitorowaü aktywnoĞü enzymów wątrobowych. W przypadku zwiĊkszenia aktywnoĞci enzymów wątrobowych naleĪy przerwaü leczenie. U osób w podeszáym wieku oraz u pacjentów z niewydolnoĞcią nerek nie naleĪy stosowaü dawki dobowej wiĊkszej niĪ 40 mg pantoprazolu. Wyjątkiem jest leczenie
skojarzone w celu eradykacji Helicobacter pylori, podczas którego pacjenci w podeszáym wieku powinni przyjmowaü zalecaną dawkĊ pantoprazolu
(2 razy na dobĊ po 40 mg) przez 1 tydzieĔ. SPOSÓB PODAWANIA: Tabletek preparatu Controloc®40 nie naleĪy Īuü ani rozgryzaü. NaleĪy je przyjmowaü
przed posiákiem, poáykając w caáoĞci i popijając wodą. W przypadku leczenia skojarzonego, drugą tabletkĊ Controloc®40 naleĪy przyjąü przed kolacją.
Leczenie skojarzone prowadzone jest zwykle przez 7 dni i moĪe byü przedáuĪone maksymalnie do 2 tygodni. JeĪeli w celu zapewnienia caákowitego
wyleczenia owrzodzeĔ wskazane jest dalsze leczenie pantoprazolem, naleĪy rozwaĪyü zastosowanie dawek zalecanych w leczeniu choroby wrzodowej
Īoáądka i dwunastnicy. Zazwyczaj w ciągu 2 tygodni stosowania preparatu Controloc®40 owrzodzenia dwunastnicy ulegają wyleczeniu. JeĪeli okres
2 tygodni jest niewystarczający, w wiĊkszoĞci przypadków w celu uzyskania caákowitego wyleczenia naleĪy przedáuĪyü go o nastĊpne 2 tygodnie. Zazwyczaj w ciągu 4 tygodni stosowania preparatu Controloc®40 owrzodzenia Īoáądka i zmiany zapalne przeáyku ulegają wyleczeniu. JeĞli okres ten jest niewystarczający, w wiĊkszoĞci przypadków w celu uzyskania caákowitego wyleczenia naleĪy przedáuĪyü go o nastĊpne 4 tygodnie. PRZECIWWSKAZANIA: NadwraĪliwoĞü na substancjĊ czynną i (lub) którąkolwiek substancjĊ pomocniczą preparatu. Pantoprazolu, podobnie jak i innych inhibitorów pompy
protonowej, nie naleĪy stosowaü jednoczeĞnie z atazanawirem. Ze wzglĊdu na brak odpowiednich danych o skutecznoĞci i bezpieczeĔstwie stosowania
u pacjentów z umiarkowaną lub ciĊĪką niewydolnoĞcią wątroby lub nerek nie stosowaü preparatu Controloc®40 w leczeniu skojarzonym w celu eradykacji Helicobacter pylori. SPECJALNE OSTRZEĩENIA I ĝRODKI OSTROĩNOĝCI: U pacjentów z ciĊĪką niewydolnoĞcią wątroby, w okresie leczenia
pantoprazolem, zwáaszcza w przypadku dáugotrwaáego stosowania preparatu, naleĪy regularnie monitorowaü aktywnoĞü enzymów wątrobowych. W przypadku zwiĊkszenia aktywnoĞci enzymów wątrobowych naleĪy przerwaü leczenie. Stosowanie preparatu w zapobieganiu powstawania owrzodzeĔ Īoáądka i dwunastnicy u pacjentów leczonych nieselektywnymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) naleĪy ograniczyü do pacjentów, u których
konieczne jest kontynuowanie leczenia NLPZ i wystĊpuje u nich zwiĊkszone ryzyko powstania zaburzeĔ Īoáądkowo-jelitowych. ZwiĊkszone ryzyko wystąpienia zaburzeĔ Īoáądkowo-jelitowych powinno byü okreĞlone zgodnie z indywidualnymi czynnikami ryzyka, m.in.: podeszáym wiekiem (powyĪej
65 lat), owrzodzeniem Īoáądka lub dwunastnicy, krwawieniami z przewodu pokarmowego w wywiadzie.Pantoprazol nie jest wskazany w leczeniu áagodnych zaburzeĔ Īoáądkowo-jelitowych, takich jak dyspepsja na tle nerwowym. W przypadku stosowania leczenia skojarzonego naleĪy braü pod uwagĊ
równieĪ informacje zawarte w charakterystyce produktu leczniczego jednoczeĞnie stosowanych leków. W przypadku wystąpienia objawów alarmowych
(np. znaczna niezamierzona utrata wagi, nawracające wymioty, zaburzenia poáykania (dysfagia), krwiste wymioty, niedokrwistoĞü, smoáowate stolce) oraz
przy podejrzeniu lub stwierdzeniu owrzodzeĔ Īoáądka, naleĪy wykluczyü ich podáoĪe nowotworowe, gdyĪ leczenie pantoprazolem moĪe záagodziü objawy
choroby nowotworowej i opóĨniü jej rozpoznanie. JeĞli objawy utrzymują siĊ mimo prawidáowego leczenia, naleĪy wykonaü dalsze badania. Dotychczas
brak danych dotyczących stosowania pantoprazolu u dzieci. U pacjentów z zespoáem Zollingera – Ellisona i innymi chorobami związanymi z nadmiernym
wydzielaniem kwasu solnego wymagających dáugotrwaáego leczenia, pantoprazol, tak jak i inne preparaty hamujące wydzielanie kwasu solnego, moĪe
zmniejszaü wcháanianie witaminy B12 (cyjanokobalaminy). Jest to spowodowane niedoborem kwasu solnego w soku Īoáądkowym lub bezkwaĞnoĞcią
soku Īoáądkowego. NaleĪy to uwzglĊdniü, jeĞli wystąpią objawy kliniczne. Przy dáugotrwaáej terapii, szczególnie gdy leczenie trwa ponad rok, pacjenci
powinni byü objĊci regularnym nadzorem lekarza. Pacjentów, którzy nie zareagowali na leczenie w ciągu 4 tygodni, naleĪy poddaü ponownym szczegóáowym badaniom. DZIAàANIA NIEPOĩĄDANE: CzĊsto: ból w nadbrzuszu, biegunka, zaparcia, wzdĊcie, bóle gáowy. Niezbyt czĊsto: nudnoĞci, wymioty,
zawroty gáowy, niewyraĨne widzenie, reakcje alergiczne (Ğwiąd i wysypka skórna). Rzadko: suchoĞü w jamie ustnej, bóle stawów, depresja, omamy, zaburzenia orientacji, stan splątania (szczególnie u osób predysponowanych). Bardzo rzadko: leukopenia, maáopáytkowoĞü, obrzĊki obwodowe, ciĊĪkie
uszkodzenia komórek wątroby prowadzące do Īóátaczki z lub bez niewydolnoĞci wątroby, reakcja ana¿laktyczna áącznie ze wstrząsem ana¿laktycznym,
zwiĊkszenie aktywnoĞci enzymów wątrobowych (transaminaz, g-glutamylotranspeptydazy), zwiĊkszenie stĊĪenia triglicerydów, podwyĪszenie temperatury ciaáa, bóle miĊĞni, ĞródmiąĪszowe zapalenie nerek, pokrzywka, obrzĊk naczynioruchowy, ciĊĪkie reakcje skórne (zespóá Stevensa-Johnsona), rumieĔ wielopostaciowy, zespóá Lyella, nadwraĪliwoĞü na Ğwiatáo. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE
DO OBROTU: Nycomed Pharma Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 146 A 02-305 Warszawa; NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU:
CONTROLOC®20: MZ Nr 4787 wydane przez Ministra Zdrowia; CONTROLOC®40: Nr 6898 wydane przez Ministra Zdrowia; KATEGORIA DOSTĉPNOĝCI: Lek wydawany z przepisu lekarza; Controloc®20 mg x 14: cena urzĊdowa 26,94 zá, maksymalna dopáata dla pacjenta 22,53 zá; Controloc®20 mg
x 28: cena urzĊdowa 53,09 zá, maksymalna dopáata dla pacjenta 44,26 zá; Controloc®40 mg x14: cena urzĊdowa 49,85 zá, maksymalna dopáata dla pacjenta 41,02 zá; Controloc®40 mg x 28: cena urzĊdowa 86,22 zá, maksymalna dopáata dla pacjenta 68,57 zá.
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maxymalna precyzja
potrójne dziaïanie
Skrócona informacja o leku:
Nazwa produktu leczniczego: ASAMAX 250, 250 ASAMAX 500; Nazwa powszechnie stosowana: Mesalazinum ; PostaÊ farmaceutyczna: tabletki dojelitowe; Skïad jakoĂciowy i iloĂciowy: Jedna tabletka dojelitowa
Asamax 250 zawiera 250 mg mesalazyny. Jedna tabletka dojelitowa Asamax 500 zawiera 500 mg mesalazyny. Wskazania do stosowania: WrzodziejÈce zapalenie jelita grubego o przebiegu ïagodnym do
umiarkowanego, zarówno w fazie ostrej, jak i fazie remisji choroby. Choroba Crohna w obrÚbie okrÚĝnicy, zarówno w fazie ostrej jak i w fazie remisji choroby. Dawkowanie (doroĂli): WrzodziejÈce zapalenie jelita
grubego: W fazie ostrych objawów: 2 do 4,5 g na dobÚ w trzech lub czterech dawkach podzielonych. W fazie remisji, w celu zapobiegania nawrotom choroby: dawkowanie naleĝy zmniejszyÊ do maksymalnie
1,5 g na dobÚ, w trzech dawkach podzielonych. Choroba Crohna: W fazie ostrych objawów: maksymalnie 4,5 g na dobÚ w trzech lub czterech dawkach podzielonych. W fazie remisji, w celu zapobiegania
nawrotom choroby: maksymalnie 3 g na dobÚ w trzech lub czterech dawkach podzielonych. PoĝÈdany efekt terapeutyczny leczenia mesalazynÈ moĝe byÊ osiÈgniÚty jedynie wówczas, gdy zalecenia dawkowania
sÈ konsekwentnie i dokïadnie przestrzegane. Sposób podawania: Tabletki naleĝy przyjmowaÊ po posiïku, popijajÈc pïynem. Nie rozgryzaÊ. Przeciwwskazania: NadwraĝliwoĂÊ na salicylany lub jakikolwiek
skïadnik preparatu, ciÚĝka niewydolnoĂÊ nerek lub wÈtroby, czynna choroba wrzodowa ĝoïÈdka lub dwunastnicy, zwiÚkszona skïonnoĂÊ do krwawieñ. Specjalne ostrzeĝenia i Ărodki ostroĝnoĂci dotyczÈce
stosowania: Produktu nie naleĝy stosowaÊ u dzieci w wieku poniĝej 12 lat ze wzglÚdu na brak danych dotyczÈcych bezpieczeñstwa i skutecznoĂci stosowania w tej grupie wiekowej. Podobnie jak w przypadku
wszystkich pochodnych kwasu salicylowego, zaleca siÚ ostroĝnoĂÊ u pacjentów z przewlekïÈ niespecyğcznÈ chorobÈ pïuc (CNSLD – Chronic Non Speciğc Lung Disease). U tych pacjentów moĝe wystÈpiÊ
reakcja nadwraĝliwoĂci. StosowaÊ szczególnie ostroĝnie u pacjentów z astmÈ, podawanie mesalazyny moĝe wywoïaÊ napad astmy. Preparatu nie zaleca siÚ stosowaÊ u chorych z niewydolnoĂciÈ nerek. U tych
pacjentów, u których rozwinÚïa siÚ niewydolnoĂÊ nerek podczas leczenia, naleĝy braÊ pod uwagÚ moĝliwoĂÊ zatrucia mesalazynÈ. W trakcie leczenia, szczególnie na poczÈtku, naleĝy regularnie kontrolowaÊ
czynnoĂÊ nerek (stÚĝenie kreatyniny w surowicy). Dziaïania niepoĝÈdane: CzÚsto (>1/100 do <1/10) - Zaburzenia ukïadu nerwowego: zawroty gïowy; Zaburzenia ĝoïÈdka i jelit: nudnoĂci, biegunka, wymioty;
Zaburzenia psychiczne: zmiany nastroju; Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: ból gïowy; Rzadko (*1/10 000 do <1/1 000) - Zaburzenia ukïadu oddechowego, klatki piersiowej i Ăródpiersia: skurcz oskrzeli;
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: wysypka alergiczna; Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: gorÈczka; Bardzo rzadko (<1/10 000) - Zaburzenia krwi i ukïadu chïonnego: zahamowanie czynnoĂci
szpiku, zwiÚkszenie stÚĝenia methemoglobiny; Zaburzenia serca: zapalenia opïucnej i osierdzia*; Zaburzenia ukïadu oddechowego, klatki piersiowej i Ăródpiersia: zapalenie opïucnej, eozynoğlowe zapalenie pïuc;
Zaburzenia ĝoïÈdka i jelit: zapalenie trzustki*, Zaburzenia wÈtroby i dróg ĝóïciowych: zapalenie wÈtroby*; Zaburzenia miÚĂniowo-szkieletowe i tkanki ïÈcznej: ból stawów, objawy toczniopodobne; Zaburzenia nerek
i dróg moczowych: ĂródmiÈĝszowe zapalenie nerek*, zespóï nerczycowy, niewydolnoĂÊ nerek; Badania diagnostyczne: obecnoĂÊ methemoglobiny we krwi; Nie znana – Zaburzenia ĝoïÈdka i jelit: ból brzucha.
*Patogeneza zapalenia opïucnej i osierdzia, zapalenia trzustki, zapalenia wÈtroby oraz ĂródmiÈĝszowego zapalenia nerek w wyniku zastosowania produktu Asamax nie jest znana, ale moĝe mieÊ podïoĝe alergiczne.
Podmiot odpowiedzialny posiadajÈcy pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Astellas Pharma Sp. z o.o., ul. Poleczki 21, 02-822 Warszawa; Numery pozwoleñ Ministra Zdrowia na dopuszczenie do obrotu: Asamax
250: 10 840, Asamax 500: 10 841; Kategoria dostÚpnoĂci: Produkt leczniczy wydawany na receptÚ. OdpïatnoĂÊ: ASAMAX 250 – urzÚdowa cena detaliczna: 54,91 PLN, dopïata pacjenta: 18,28 PLN; ASAMAX
500 – urzÚdowa cena detaliczna: 91,55 PLN, dopïata pacjenta: 15,10 PLN.
Nazwa produktu leczniczego: ASAMAX 250, ASAMAX 500; Nazwa powszechnie stosowana: Mesalazinum ; PostaÊ farmaceutyczna: czopki; Skïad jakoĂciowy i iloĂciowy: Jeden czopek Asamax 250 zawiera 250 mg
mesalazyny. Jeden czopek Asamax 500 zawiera 500 mg mesalazyny. Wskazania do stosowania: WrzodziejÈce zapalenie odbytnicy. Dawkowanie: Doodbytniczo, 500 mg mesalazyny trzy razy na dobÚ. W fazie remisji,
w celu unikniÚcia nawrotu choroby dawkowanie moĝe byÊ zmniejszone do 250 mg mesalazyny, trzy razy na dobÚ, doodbytniczo. Sposób podawania: Czopek naleĝy wsunÈÊ do odbytnicy przez odbyt. Najïatwiej wsunÈÊ
czopek do odbytnicy, kiedy pacjent leĝy na boku z lekko podkurczonymi nogami. Przeciwwskazania: NadwraĝliwoĂÊ na salicylany lub którÈkolwiek substancje pomocniczÈ, ciÚĝka niewydolnoĂÊ nerek lub wÈtroby,
czynna choroba wrzodowa ĝoïÈdka lub dwunastnicy, zwiÚkszona skïonnoĂÊ do krwawieñ. Specjalne ostrzeĝenia i Ărodki ostroĝnoĂci dotyczÈce stosowania: Produktu nie naleĝy stosowaÊ u dzieci w wieku poniĝej 12 lat
ze wzglÚdu na brak danych dotyczÈcych bezpieczeñstwa i skutecznoĂci stosowania w tej grupie wiekowej. Podobnie jak w przypadku wszystkich pochodnych kwasu salicylowego, zaleca siÚ ostroĝnoĂÊ u pacjentów
z przewlekïÈ niespecyğcznÈ chorobÈ pïuc (CNSLD – Chronic Non Speciğc Lung Disease). U tych pacjentów moĝe wystÈpiÊ reakcja nadwraĝliwoĂci. StosowaÊ szczególnie ostroĝnie u pacjentów z astmÈ, podawanie
mesalazyny moĝe spowodowaÊ napad astmy. Preparatu nie zaleca siÚ stosowaÊ u pacjentów z niewydolnoĂciÈ nerek. U tych pacjentów, u których rozwinÚïa siÚ niewydolnoĂÊ nerek podczas leczenia, naleĝy braÊ pod
uwagÚ moĝliwoĂÊ zatrucia mesalazynÈ. W trakcie leczenia, szczególnie na poczÈtku, naleĝy regularnie kontrolowaÊ czynnoĂÊ nerek (stÚĝenie kreatyniny w surowicy). Dziaïania niepoĝÈdane: CzÚsto (>1/100 do <1/10)
- Zaburzenia ukïadu nerwowego: zawroty gïowy; Zaburzenia ĝoïÈdka i jelit: nudnoĂci, biegunka, wymioty; Zaburzenia psychiczne: zmiany nastroju; Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: ból gïowy; Rzadko
(*1/10 000 do <1/1 000) - Zaburzenia ukïadu oddechowego, klatki piersiowej i Ăródpiersia: skurcz oskrzeli; Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: wysypka alergiczna; Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:
gorÈczka; Bardzo rzadko (<1/10 000) - Zaburzenia krwi i ukïadu chïonnego: zahamowanie czynnoĂci szpiku, zwiÚkszenie stÚĝenia methemoglobiny; Zaburzenia serca: zapalenia opïucnej i osierdzia*; Zaburzenia ukïadu
oddechowego, klatki piersiowej i Ăródpiersia: zapalenie opïucnej, eozynoğlowe zapalenie pïuc; Zaburzenia ĝoïÈdka i jelit: zapalenie trzustki*, Zaburzenia wÈtroby i dróg ĝóïciowych: zapalenie wÈtroby*; Zaburzenia
miÚĂniowo-szkieletowe i tkanki ïÈcznej: ból stawów, objawy toczniopodobne; Zaburzenia nerek i dróg moczowych: ĂródmiÈĝszowe zapalenie nerek*, zespóï nerczycowy, niewydolnoĂÊ nerek; Badania diagnostyczne:
obecnoĂÊ methemoglobiny we krwi; Nie znana – Zaburzenia ĝoïÈdka i jelit: ból brzucha. *Patogeneza zapalenia opïucnej i osierdzia, zapalenia trzustki, zapalenia wÈtroby oraz ĂródmiÈĝszowego zapalenia nerek w
wyniku zastosowania produktu Asamax nie jest znana, ale moĝe mieÊ podïoĝe alergiczne. Podmiot odpowiedzialny posiadajÈcy pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Astellas Pharma Sp. z o.o.; ul. Poleczki 21; 02822 Warszawa; Numery pozwoleñ Ministra Zdrowia na dopuszczenie do obrotu: Asamax 250: 10 838, Asamax 500: 10 839. Kategoria dostÚpnoĂci: Produkt leczniczy wydawany z przepisu lekarza - Rp. OdpïatnoĂÊ:
ASAMAX 250 – urzÚdowa cena detaliczna: 60 PLN, dopïata pacjenta: 8,84 PLN; ASAMAX 500 – urzÚdowa cena detaliczna: 120 PLN, dopïata pacjenta: 14,48 PLN. Peïna informacja o leku dostÚpna na ĝyczenie
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