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BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
Pantomed 40 mg maagsapresistente tabletten
Pantoprazol (als natriumsesquihydraat)
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt Pantomed 40 mg tabletten gebruikt?
2. Wanneer mag u Pantomed 40 mg tabletten niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Pantomed 40 mg tabletten?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Pantomed 40 mg tabletten?
6. Aanvullende informatie

1.

WAARVOOR WORDT PANTOMED 40 MG TABLETTEN GEBRUIKT?

Pantomed 40 mg tabletten is een preparaat voor de behandeling van zuurgerelateerde maag- en
darmziekten. Het is een “selectieve protonpompinhibitor”, iets wat de hoeveelheid zuur geproduceerd
in uw maag vermindert.
Pantomed 40 mg tabletten worden gebruikt bij:
- matige tot ernstige vormen van refluxoesofagitis (een ontsteking van uw slokdarm vergezeld met
het terugvloeien van maagzuur).
- een infectie met de bacterie genaamd Helicobacter pylori bij patiënten met zweren in de
twaalfvingerige darm en maagzweren, in combinatie met 2 antibiotica (eradicatiebehandeling).
De bedoeling is om de bacterie te verwijderen en zo de mogelijke terugkeer van deze zweren te
voorkomen.
- zweer in de twaalfvingerige darm (duodenumulcus).
- maagzweer (maagulcus).
- Zollinger-Ellisonsyndroom en andere aandoeningen die te veel zuur produceren in de maag.

2.

WANNEER MAG U PANTOMED 40 MG TABLETTEN NIET GEBRUIKEN OF MOET U
ER EXTRA VOOREZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u Pantomed 40 mg niet gebruiken?
- U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u
vinden onder punt 6.
- in combinatie met antibiotica als u matige tot ernstige lever- of nierproblemen heeft.
- als u tegelijkertijd een geneesmiddel inneemt dat atazanavir (voor de behandeling van HIVinfectie) bevat.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Pantomed 40 mg tabletten?
- als u ernstige leverproblemen heeft. Vertel uw arts als u ooit problemen heeft gehad met uw lever.
Hij zal uw leverenzymen frequenter controleren. Het kan nodig zijn de dosis te verminderen of de
behandeling te stoppen.
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-

als u verminderde lichaamsreserves of risicofactoren voor een verminderd vitamine B12 heeft en
een langdurige behandeling met pantoprazol krijgt. Zoals alle zuurremmende geneesmiddelen kan
pantoprazol leiden tot een verminderde absorptie van vitamine B12.

Raadpleeg uw arts onmiddellijk als u één van de volgende symptomen opmerkt:
- een onbedoeld gewichtsverlies
- herhaald braken
- moeilijkheden bij het slikken
- bloedbraken
- u ziet bleek en voelt zich zwak (bloedarmoede)
- u merkt bloed op in uw stoelgang.
Uw arts kan beslissen dat u sommige testen moet ondergaan om kwaadaardige ziekten uit te sluiten
omdat pantoprazol ook de symptomen van kanker verlicht en een vertraging van de diagnose hiervan
zou kunnen veroorzaken. Als uw symptomen aanhouden ondanks de behandeling, zullen bijkomende
onderzoeken overwogen worden.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Pantomed 40 mg tabletten kunnen de werking van andere geneesmiddelen beïnvloeden, daarom

-

Raadpleeg uw arts als u andere geneesmiddelen (bv. ketoconazole) inneemt omdat pantoprazol
ervoor kan zorgen dat sommige geneesmiddelen niet goed meer werken.

-

Raadpleeg uw arts als u andere geneesmiddelen inneemt met name geneesmiddelen zoals
warfarine en fenprocoumon, die het verdikken of het verdunnen van uw bloed beïnvloeden. Het
kan nodig zijn verder onderzocht te worden.

-

Raadpleeg uw arts als u een geneesmiddel inneemt dat atazanavir bevat (gebruikt bij de
behandeling van HIV-infectie). Atazanavir mag niet samen met pantoprazol worden gebruikt.

Gebruikt u naast Pantomed 40 mg tabletten nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden
gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen
voorschrift voor nodig heeft.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Neem Pantomed in met wat water vóór de maaltijd.
Zwangerschap en borstvoeding
De klinische ervaring bij zwangere vrouwen is beperkt. Er is geen informatie over de uitscheiding van
het werkzame bestanddeel in de moedermelk bij de mens.
Als u zwanger bent, of denkt zwanger te zijn, of als u borstvoeding geeft, mag u dit geneesmiddel
enkel gebruiken als uw arts het voordeel voor u groter acht dan het mogelijk risico voor uw ongeboren
kind of baby.
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Deze tabletten hebben geen gekend effect op het vermogen tot het besturen van een voertuig of het
bedienen van machines.

3.

HOE GEBRUIKT U PANTOMED 40 MG TABLETTEN?

Gebruik Pantomed 40 mg tabletten altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.
Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Page 3 of 7

Wanneer en hoe moet u Pantomed 40 mg tabletten innemen?
Neem in één uur vóór het ontbijt zonder te kauwen of te breken en slik ze volledig in met wat water.
Tenzij uw arts u iets anders heeft gezegd, is de gebruikelijke dosering:
Volwassenen en adolescenten boven de 12 jaar:
Voor refluxoesofagitis:
Eén tablet per dag.
Na overleg met uw arts, kan de dosis verdubbeld worden.
Uw arts zal u vertellen hoe lang u dit geneesmiddel moet nemen. De behandelingsperiode voor
refluxoesofagitis is gewoonlijk tussen 4 en 8 weken.
Volwassenen:
Voor de behandeling van een infectie met de bacterie genaamd Helicobacter pylori bij patiënten
met zweren in de twaalfvingerige darm en maagzweren, in combinatie met 2 antibiotica
(eradicatiebehandeling).
Eén tablet, tweemaal per dag plus twee tabletten antibiotica: amoxicilline, clarithromycine en
metronidazol, elk in te nemen tweemaal per dag samen met de tablet pantoprazol. Neem de eerste
tablet pantoprazol één uur vóór het ontbijt en de tweede tablet pantoprazol vóór uw avondmaal. Volg de
instructies van uw arts en zorg ervoor dat u de bijsluiters van deze antibiotica leest.
De gebruikelijke combinaties zijn:
- Pantomed 40 mg + 500 mg clarithromycin + 1000 mg amoxicillin
- Pantomed 40 mg + 500 mg clarithromycin + 500 mg metronidazol
- Pantomed 40 mg + 500 mg metronidazol + 1000 mg amoxicillin
Allemaal tweemaal per dag ingenomen. De gebruikelijke behandelingsperiode is één tot twee weken.
Voor maagzweren en zweren in de twaalfvingerige darm:
Eén tablet per dag.
Na overleg met uw arts, kan de dosis verdubbeld worden.
Uw arts zal u vertellen hoe lang u dit geneesmiddel moet nemen. De behandelingsperiode voor
maagzweren is gewoonlijk tussen 4 en 8 weken. De behandelingsperiode voor zweren in de
twaalfvingerige darm is gewoonlijk tussen 2 en 4 weken.
Voor de langetermijnbehandeling van Zollinger-Ellisonsyndroom en andere aandoeningen die te
veel zuur produceren in de maag:
Twee tabletten per dag.
(de aanbevolen startdosis)
Neem de twee tabletten vóór het ontbijt. Uw arts kan later de dosis aanpassen, afhankelijk van de
hoeveelheid maagzuur die u produceert. Als er meer dan twee tabletten per dag worden
voorgeschreven, neem de tabletten dan in, in twee gelijke dosissen.
Als uw arts een dagelijkse dosis van meer dan 4 tabletten per dag voorschrijft, zal u exact verteld
worden wanneer het geneesmiddel gestopt mag worden.
Speciale patiëntengroepen:
- als u nierproblemen heeft, mag u niet meer dan één tablet per dag innemen.
- als u lijdt aan ernstige leverproblemen, moet u één tablet innemen om de twee dagen.
- kinderen onder de 12 jaar. Deze tabletten zijn niet aangeraden voor gebruik bij kinderen onder de
12 jaar.
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-

Ouderen (65 jaar of ouder). Ouderen mogen niet meer dan één tablet per dag innemen,
uitgezonderd wanneer dit gecombineerd wordt met de antibiotica zoals hierboven vermeld, dan
bedraagt het maximum aantal tabletten twee.

Heeft u te veel van Pantomed 40 mg tabletten ingenomen?
Wanneer u teveel van Pantomed 40 mg heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw
arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245). Er zijn geen gekende symptomen van overdosis.
Bent u vergeten Pantomed 40 mg tabletten in te nemen?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Neem uw volgende normale dosis op het
gebruikelijke tijdstip.
Als u stopt met het innemen van Pantomed 40 mg tabletten
Stop niet met de inname van deze tabletten zonder eerst uw arts of apotheker te raadplegen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.

4.

MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan Pantomed 40 mg tabletten bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Als u één van de volgende bijwerkingen krijgt, stop dan met het innemen van de tabletten en
raadpleeg onmiddellijk uw arts, of contacteer de spoedgevallen in het meest nabije hospitaal.
Ernstige allergische reacties: zwellen van de tong en/of keel, moeilijkheden bij het slikken,
netelroos, moeilijkheden bij het ademen, allergische zwelling van het gezicht (Oedeem van
Quincke/angioedeem), ernstige duizeligheid met zeer hoge hartslag en veel zweten.
Ernstige huidaandoeningen met blaarvorming van de huid en snelle achteruitgang van de algemene
conditie, erosie (incl. lichte bloeding) van de ogen, neus, mond/lippen of geslachtsdelen (syndroom
van Stevens-Johnson, syndroom van Lyell) en overgevoeligheid aan licht.
Dit zijn zeer zeldzame bijwerkingen (minder dan 1 op 10.000 patiënten krijgen ze).
Andere gekende bijwerkingen zijn:
- Vaak (minder dan 1 op 10 behandelde patiënten)
pijn bovenaan de buik, diarree, verstopping, winderigheid, hoofdpijn.
- Soms (minder dan 1 op 100 behandelde patiënten)
duizeligheid, verstoord zicht, zich ziek voelen, braken, allergische reacties zoals jeuk en
huiduitslag.
- Zeldzaam (minder dan 1 op 1.000 behandelde patiënten)
droge mond, pijn in de gewrichten, depressie, hallucinatie, desoriëntatie, verwardheid.
- Zeer zeldzaam (minder dan 1 op 10.000 behandelde patiënten)
verhoogde lichaamstemperatuur, spierpijnen, roodheid van de huid en andere vormen van schade
(lesies), nierontsteking, ernstige schade aan de levercellen met geel verkleuren van de huid of het
wit van de ogen (geelzucht), zwellen van de ledematen (perifeer oedeem).
Zeer zeldzame bijwerkingen geïdentificeerd door bloedtesten en andere medische onderzoeken
- een vermindering van het aantal witte bloedcellen, wat kan leiden tot meer frequente infecties,
koorts, pijnlijke keel, mondzweren of rillingen.
- een vermindering in het aantal bloedplaatjes, wat ertoe kan leiden dat u vaker dan normaal bloedt
of blauwe plekken heeft.
- een verhoging van de leverenzymes en hogere triglyceridenwaarden (een bepaald type vet).
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Gelieve te onthouden:
- de verwachte voordelen van uw geneesmiddel zullen gewoonlijk hoger zijn dan het risico op een
nadelige bijwerking.
- Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

5.

HOE BEWAART U PANTOMED 40 MG TABLETTEN?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Gebruik Pantomed 40 mg tabletten niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op
de doos en de verpakking na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is
de uiterste houdbaarheidsdatum.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu.

6.

AANVULLENDE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in Pantomed 40 mg tabletten?
De werkzame stof in Pantomed 40 mg tabletten is pantoprazol. Eén tablet bevat 40 mg pantoprazol
(als pantoprazol-natrium-sesquihydraat).
De andere stoffen in Pantomed 40 mg tabletten zijn: natriumcarbonaat, mannitol, crospovidone,
povidone K90, calciumstearaat, hypromellose, povidone K25, titaniumdioxide (E 171), geel ijzeroxide
(E172), propyleenglycol, methacrylzuur-ethylacrylaat-copolymeer (1:1), polysorbaat 80,
natriumlaurylsulfaat, triëthylcitraat, drukinkt [lak, rood, zwart en geel ijzeroxide (E 172) en
geconcentreerde ammoniakoplossing].
Hoe ziet Pantomed 40 mg tabletten eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Een gele, ovale biconvexe filmomhulde tablet waarop aan één zijde “P40” vermeld staat.
Verpakkingen: flesjes (hoge densiteit polyethyleen fles met lage densiteit polyethyleensluiting) en
blisterverpakkingen (Alu/Alu blisterverpakkingen) zonder kartonnen versteviging, Alu/Alu
blisterverpakkingen met kartonnen versteviging (blisterzakje).
Pantomed 40 mg tabletten is beschikbaar in de volgende verpakkingen:
Verpakkingen met 7, 10, 14, 15, 24, 28, 30, 48, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 112, 168 tabletten.
Hospitaalverpakkingen met 50, 90, 100, 140, 140 (10x14), 700 (5x140) tabletten.
Staal verpakking met 15 tabletten.
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten op de markt worden gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Takeda Belgium, Gentsesteenweg 615, 1080 Brussel, België.
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Fabrikant
Nycomed GmbH Production Site Oranienburg, Lehnitzstraße 70-98, 16515 Oranienburg, Duitsland.
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen
Blisterverpakking: BE318272
Fles: BE318281
Afleveringswijze
Geneesmiddel op medisch voorschrift.
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
België: Pantomed, Pantoprazole Nycomed, Zurcamed; Denemarken: Pantoprazol Nycomed;
Luxemburg: Pantomed, Pantoprazole Nycomed, Zurcamed.
Deze bijsluiter werd voor het laatst herzien in 07/2012.
Deze bijsluiter is goedgekeurd in 04/2013.
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