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Pakendi infoleht: teave kasutajale 
(käsimüügiravim*) 

 
Pantobax, 20 mg gastroresistentsed tabletid 

Pantoprasool 
 
Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. 
Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile 
selgitanud. 
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.  
- Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga. 
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla 

ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. 
- Kui pärast 2 nädala möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma 

ühendust arstiga. 
- Ärge võtke Pantobax’i ilma arstiga konsulteerimata kauem kui 4 nädalat. 
 
Infolehe sisukord 
1. Mis ravim on Pantobax ja milleks seda kasutatakse  
2. Mida on vaja teada enne Pantobax’i võtmist 
3. Kuidas Pantobax’i võtta 
4. Võimalikud kõrvaltoimed  
5. Kuidas Pantobax’i säilitada 
6. Pakendi sisu ja muu teave 
 
 
1. Mis ravim on Pantobax ja milleks seda kasutatakse 
 
Pantobax sisaldab toimeainena pantoprasooli mis pidurdab maohapet tootva „pumba“ tegevust. Seeläbi 
vähendab see maos toodetava happe kogust. 
 
Pantobax’i kasutatakse reflukshaiguse sümptomite (nt kõrvetised, maohappe tagasivoolusümptomid) 
lühiajaliseks raviks täiskasvanutel. 
Refluks on maohappe tagasivool maost söögitorusse, milles võib tekkida põletik ja valu. See võib põhjustada 
selliseid sümptomeid nagu valulik kõrvetustunne rinnus, tõustes üles kurguni (kõrvetised) ja haput maitset 
suus (happe regurgitatsioonid).  
 
Te võite tunda maohappe tagasivoolu ja kõrvetiste sümptomite leevenemist juba pärast ühepäevast ravi 
pantoprasooliga, kuid see ravim ei ole ette nähtud kohese leevenduse saavutamiseks. Võimalik, et peate 
sümptomite leevendamiseks võtma tablette 2-3 järjestikusel päeval. 
 
 
2. Mida on vaja teada enne Pantobax’i võtmist 
 
Ärge võtke Pantobax’i 
- kui olete allergiline pantoprasooli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes  
- kui te võtate atasanaviiri sisaldavat ravimit (HIV infektsiooni ravim) 
- kui te olete alla 18-aastane 
- kui te olete rase või toidate last rinnaga 
 
Hoiatused ja ettevaatusabinõud 
Enne Pantobax’i võtmist pidage nõu oma arstiga: 
- kui te olete ravinud kõrvetisi või seedehäireid pidevalt 4 nädala jooksul või kauem 
- kui olete vanem kui 55-aastane ja võtate iga päev seedehäirete raviks käsimüügiravimit 
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- kui olete vanem kui 55-aastane ja teil on tekkinud uusi sümptomeid või on sümptomite iseloom hiljuti 
muutunud 

- kui teil on varem olnud maohaavand või maooperatsioon 
- kui teil on mõni maksaprobleem või ikterus (naha või silmade muutumine kollaseks) 
- kui te käite tõsiste kaebuste või seisundite tõttu regulaarselt arsti juures 
- kui teil on tulemas endoskoopiline uuring või hingamistest, mida nimetatakse C-uurea testiks 
 
Teatage otsekohe oma arstile, ükskõik kas enne või pärast selle ravimi võtmist, kui te märkate endal 
mistahes järgmistest sümptomitest, mis võivad olla mõne muu tõsisema haiguse nähtudeks:  
- planeerimata kehakaalu langus (puudub seos dieediga või treeningprogrammiga);  
- oksendamine, eriti juhul kui see on korduv;  
- kui te oksendate verd; see võib esineda nagu tume kohvipaks teie oksemassides; 
- kui te märkate väljaheites verd; see võib olla välimuselt musta värvi või tõrvataoline; 
- kui teil on raske või valus neelata;  
- kui te olete kahvatu ja tunnete nõrkust (aneemia);  
- valu rinnus 
- kõhuvalu 
- raske ja/või püsiv kõhulahtisus, sest pantoprasooli on seostatud veidi suurema riskiga nakkusliku 

kõhulahtisuse tekkeks. 
 
Teie arst võib otsustada, et teile tuleb teha mõned uuringud. 
 
Kui teile on vaja teha vereanalüüs, rääkige arstile, et võtate seda ravimit. 
 
Te võite tunda maohappe tagasivoolu ja kõrvetiste sümptomite leevenemist juba pärast ühepäevast ravi 
pantoprasooliga, kuid see ravim ei ole ette nähtud kohese leevenduse saavutamiseks. 
Seda ravimit ei võeta ennetava ravimina. 
 
Kui teil on juba mõnda aega esinenud korduvad kõrvetised või seedehäire sümptomid, peate regulaarselt 
käima arsti juures. 
 
Muud ravimid ja Pantobax 
Pantoprasool võib takistada teatud teiste ravimite toimet. Rääkige oma arstile või apteekrile, kui te kasutate 
mistahes ravimeid, mis sisaldavad ühte järgmistest toimeainetest: 
- ketokonasool (kasutatakse seeninfektsioonide raviks).  
- varfariin ja fenprokumoon (kasutatakse verevedeldajana verehüüvete tekkimise ärahoidmiseks). Te 

võite vajada täiendavaid vereanalüüse. 
- atasanaviiri (kasutatakse HIV-infektsiooni raviks). Atasanaviiri võtmise ajal ärge võtke pantoprasooli.  
  
Ärge võtke pantoprasooli koos teiste ravimitega, mis piiravad maohappe tootmist, nagu teiste prootonpumba 
inhibiitoritega (omeprasool, lansoprasool või rabeprasool) ega H2 antagonistidega (nt ranitidiin, famotidiin). 
Te võite siiski vajadusel võtta pantoprasooli koos antatsiididega (nt magaldraat, algiinhape, 
naatriumbikarbonaat, alumiiniumhüdroksiid, magneesiumkarbonaat või nende kombinatsioonid). 
 
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid 
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. Siia kuuluvad ka taimsed ja homöopaatilised 
ravimid. 
 
Pantobax koos toidu ja joogiga 
Tabletid neelatakse alla tervelt koos vedelikuga enne sööki. 
 
Rasedus ja imetamine 
Ärge võtke pantoprasooli, kui olete rase, arvate, et võite olla rase või toidate last rinnaga. 
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
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Ärge juhtige autot ega töötage masinatega, kui teil esinevad sellised kõrvaltoimed nagu pearinglus või 
nägemishäired. 
 
 
3. Kuidas Pantobax’i võtta 
 
Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile 
selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 
Võtke üks tablett ööpäevas. Ärge ületage soovitatavat annust 20 mg pantoprasooli ööpäevas. 
 
Võtke seda ravimit vähemalt 2…3 järjestikusel päeval. Lõpetage ravimi võtmine, kui sümptomid on täiesti 
kadunud. Te võite tunda maohappe tagasivoolu ja kõrvetiste sümptomite leevenemist juba pärast ühepäevast 
ravi pantoprasooliga, kuid see ravim ei ole ette nähtud kohese leevenduse saavutamiseks. 
 
Pidage nõu oma arstiga, kui sümptomid ei leevene pärast 2-nädalast pidevat selle ravimi võtmist. 
 
Ärge võtke pantoprasooli ilma arstiga konsulteerimata kauem kui 4 nädalat. 
 
Võtke tablett sisse enne sööki, iga päev samal kellaajal. Neelake tablett alla tervelt koos vähese koguse 
veega. Tabletti ei tohi närida ega purustada. 
 
Kasutamine lastel ja noorukitel 
Alla 18-aastased lapsed ja noorukid ei tohi Pantobax’i kasutada. 
 
Kui te võtate Pantobax’i rohkem kui ette nähtud 
Teatage kohe oma arstile või apteekrile. Võimalusel võtke ravim ja see pakendi infoleht kaasa. 
Üleannustamise sümptomeid ei teata. 
 
Kui te unustate Pantobax’i võtta 
Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. Võtke oma järgmine tavaline annus 
järgmisel päeval, tavapärasel ajal. 
 
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 
 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
 
Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. 
 
Allpool loetletud võimalike kõrvaltoimete esinemissageduste määratlemisel lähtuti järgmisest 
konventsioonist:  
väga sage (võib esineda rohkem kui 1 inimesel 10st) 
sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10st)  
aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100st)  
harv (võib esineda kuni 1 inimesel 1000st) 
väga harv (võib esineda kuni 1 inimesel 10 000st)  
teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel) 
 
Kui teil tekib ükskõik milline järgmistest tõsistest kõrvaltoimetest, rääkige sellest kohe oma arstile või 
võtke ühendust lähima haigla erakorralise meditsiini osakonnaga. Lõpetage kohe selle ravimi võtmine, kuid 
võtke see infoleht ja/või tabletid endaga kaasa. 
 
- Tõsised allergilised reaktsioonid (harv): ülitundlikkusreaktsioonid, nn anafülaktilised reaktsioonid, 

anafülaktiline šokk ja angioödeem. Tüüpilised sümptomid on: näo-, huulte, suu-, keele- ja/või 
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kõriturse, mis võib põhjustada hingamis- või neelamisraskust, urtikaaria (nõgeslööve), tugev 
pearinglus koos väga kiire südame löögisageduse ja tugeva higistamisega.  

 
- Tõsised nahareaktsioonid (esinemissagedus teadmata): lööve koos naha turse, villide tekkimisega 

või naha koorumisega, naha irdumine ja veritsus silmade, nina, suu või suguelundite ümbruses ja 
üldseisundi kiire halvenemine või lööve päikesevalgusega kokkupuutel. 

 
- Muud tõsised reaktsioonid (esinemissagedus teadmata): naha ja silmade kollasus (raske 

maksakahjustuse tõttu) või neeruprobleemid, nt valulik urineerimine ja alaseljavalu koos palavikuga.  
 
Muud kõrvaltoimed on järgmised:  
 
Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed 
Peavalu, pearinglus, kõhulahtisus, iiveldus, oksendamine, kõhupuhitus ja kõhugaasid (meteorism), 
kõhukinnisus, suukuivus, ebamugavustunne ja valu kõhus, nahalööve või nõgestõbi, sügelus, nõrkus, jõuetus 
või üldine halb enesetunne, unehäired, vereanalüüsis maksaensüümide aktiivsuse tõus. 
 
Harva esinevad kõrvaltoimed 
Nägemishäired, nt ähmane nägemine, liigesevalu, lihasvalu, kehakaalu muutused, kehatemperatuuri tõus, 
jäsemete turse, allergilised reaktsioonid, depressioon, veres bilirubiini- ja rasvasisalduse suurenemine (nähtav 
vereanalüüsi tulemustes). 
 
Väga harva esinevad kõrvaltoimed 
Desorienteeritus, vereliistakute arvu vähenemine, mille tõttu teil võivad tavalisest kergemini tekkida 
verevalumid või veritsus, vere valgeliblede arvu vähenemine, mille tõttu võite sagedamini põdeda 
nakkushaigusi. 
 
Teadmata esinemissagedusega kõrvaltoimed 
Hallutsinatsioonid, segasus (eriti patsientidel, kellel on varem selliseid sümptomeid esinenud), veres 
naatriumisisalduse vähenemine. 
 
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka 
selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. 
 
 
5. Kuidas Pantobax’i säilitada 
 
Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril pärast „Kõlblik kuni:“. 
Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale. 
 
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi. 
 
Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära 
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda. 
 
 
6. Pakendi sisu ja muu teave 
 
Mida Pantobax sisaldab 
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- Toimeaine on pantoprasool. Üks gastroresistentne tablett sisaldab 20 mg pantoprasooli (naatrium-
seskvihüdraadina). 
 

- Teised koostisosad on: 
Tableti sisu: veevaba naatriumkarbonaat, mannitool (E421), krospovidoon tüüp A, 
hüdroksüpropüültselluloos, mikrokristalliline tselluloos, kaltsiumstearaat 
Sisemine kate: hüpromelloos, propüleenglükool, povidoon K30, titaandioksiid (E171), kollane 
raudoksiid (E172) 
Enterokate: metakrüülhappe etüülakrülaadi kopolümeer (1:1), trietüültsitraat, naatriumlaurüülsulfaat, 
titaandioksiid (E171), talk, kollane raudoksiid (E172) 
Trükitint: šellak, etanool, must raudoksiid (E172), propüleenglükool 

 
Kuidas Pantobax välja näeb ja pakendi sisu 
Pantobax 20 mg gastroresistentsed tabletid on kollased, enterokattega ovaalsed kaksikkumerad tabletid, mille 
ühele küljele on pressitud „II“ ja teine külg on sile. 
 
Külmkarastatud blisterpakend: blisterpakend koosneb OPA/alumiinium/PVC/alumiinium kihtidest. 
 
Pantobax 20 mg gastroresistentsed tabletid on saadaval pakendis, kus on 7 või 14 gastroresistentset tabletti 
blistris kartongkarbis. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.  
 
Müügiloa hoidja  
 
Ranbaxy (UK) Limited 
Building 4 Chiswick Park, 
566 Chiswick High Road 
London W4 5YE 
United Kingdom 
 
Tootjad 
 
Ranbaxy Ireland Ltd. 

Spafield, Cork Road, Cashel, Co.Tipperary,  

Iirimaa 

 

S.C.Terapia S.A. 

Str. Fabricii nr.124, Cluj Napoca, 400632,  

Rumeenia 

 

Basics GmbH, 

Hemmelrather Weg 201, D-51377 Leverkusen, 

Saksamaa 
 
 
See ravimpreparaat on Euroopa Majandusühenduse liikmesriikides saanud müügiloa järgmiste 
nimetuste all: 
 
Eesti : Pantobax 
Läti : Pantobax 20 mg zarnās šķīstošās tabletes 
Leedu : Pantobax 20 mg skrandyje neirios tabletės 
Poola : Ranloc Otece 
 
Infoleht on viimati kooskõlastatud juunis 2014 
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Pakendi infoleht: teave kasutajale 
(retseptiravim*) 

 
Pantobax, 20 mg gastroresistentsed tabletid 

Pantoprasool 
 
Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. 
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. 
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile 
kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased. 
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime 
võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4. 
 
Infolehe sisukord 
1. Mis ravim on Pantobax ja milleks seda kasutatakse  
2. Mida on vaja teada enne Pantobax’i võtmist 
3. Kuidas Pantobax’i võtta 
4. Võimalikud kõrvaltoimed  
5. Kuidas Pantobax’i säilitada 
6. Pakendi sisu ja muu teave 
 
 
1. Mis ravim on Pantobax ja milleks seda kasutatakse 
 
Pantobax sisaldab toimeainena pantoprasooli mis pidurdab maohapet tootva „pumba“ tegevust. Seeläbi 
vähendab see maos toodetava happe kogust. 
 
Pantobax’i kasutatakse reflukshaiguse sümptomite (nt kõrvetised, maohappe tagasivoolusümptomid) 
lühiajaliseks raviks täiskasvanutel. 
Refluks on maohappe tagasivool maost söögitorusse, milles võib tekkida põletik ja valu. See võib põhjustada 
selliseid sümptomeid nagu valulik kõrvetustunne rinnus, tõustes üles kurguni (kõrvetised) ja haput maitset 
suus (happe regurgitatsioonid).  
 
Te võite tunda maohappe tagasivoolu ja kõrvetiste sümptomite leevenemist juba pärast ühepäevast ravi 
pantoprasooliga, kuid see ravim ei ole ette nähtud kohese leevenduse saavutamiseks. Võimalik, et peate 
sümptomite leevendamiseks võtma tablette 2-3 järjestikusel päeval. 
 
 
2. Mida on vaja teada enne Pantobax’i võtmist 
 
Ärge võtke Pantobax’i 
- kui olete allergiline pantoprasooli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes  
- kui te võtate atasanaviiri sisaldavat ravimit (HIV infektsiooni ravim) 
- kui te olete alla 18-aastane 
- kui te olete rase või toidate last rinnaga 
 
Hoiatused ja ettevaatusabinõud 
Enne Pantobax’i võtmist pidage nõu oma arstiga: 
- kui te olete ravinud kõrvetisi või seedehäireid pidevalt 4 nädala jooksul või kauem 
- kui olete vanem kui 55-aastane ja võtate iga päev seedehäirete raviks käsimüügiravimit 
- kui olete vanem kui 55-aastane ja teil on tekkinud uusi sümptomeid või on sümptomite iseloom hiljuti 

muutunud 
- kui teil on varem olnud maohaavand või maooperatsioon 
- kui teil on mõni maksaprobleem või ikterus (naha või silmade muutumine kollaseks) 
- kui te käite tõsiste kaebuste või seisundite tõttu regulaarselt arsti juures 
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- kui teil on tulemas endoskoopiline uuring või hingamistest, mida nimetatakse C-uurea testiks 
 
Teatage otsekohe oma arstile, ükskõik kas enne või pärast selle ravimi võtmist, kui te märkate endal 
mistahes järgmistest sümptomitest, mis võivad olla mõne muu tõsisema haiguse nähtudeks:  
- planeerimata kehakaalu langus (puudub seos dieediga või treeningprogrammiga);  
- oksendamine, eriti juhul kui see on korduv;  
- kui te oksendate verd; see võib esineda nagu tume kohvipaks teie oksemassides; 
- kui te märkate väljaheites verd; see võib olla välimuselt musta värvi või tõrvataoline; 
- kui teil on raske või valus neelata;  
- kui te olete kahvatu ja tunnete nõrkust (aneemia);  
- valu rinnus 
- kõhuvalu 
- raske ja/või püsiv kõhulahtisus, sest pantoprasooli on seostatud veidi suurema riskiga nakkusliku 

kõhulahtisuse tekkeks. 
 
Teie arst võib otsustada, et teile tuleb teha mõned uuringud. 
 
Kui teile on vaja teha vereanalüüs, rääkige arstile, et võtate seda ravimit. 
 
Te võite tunda maohappe tagasivoolu ja kõrvetiste sümptomite leevenemist juba pärast ühepäevast ravi 
pantoprasooliga, kuid see ravim ei ole ette nähtud kohese leevenduse saavutamiseks. 
Seda ravimit ei võeta ennetava ravimina. 
 
Kui teil on juba mõnda aega esinenud korduvad kõrvetised või seedehäire sümptomid, peate regulaarselt 
käima arsti juures. 
 
Muud ravimid ja Pantobax 
Pantoprasool võib takistada teatud teiste ravimite toimet. Rääkige oma arstile või apteekrile, kui te kasutate 
mistahes ravimeid, mis sisaldavad ühte järgmistest toimeainetest: 
- ketokonasool (kasutatakse seeninfektsioonide raviks).  
- varfariin ja fenprokumoon (kasutatakse verevedeldajana verehüüvete tekkimise ärahoidmiseks). Te 

võite vajada täiendavaid vereanalüüse. 
- atasanaviiri (kasutatakse HIV-infektsiooni raviks). Atasanaviiri võtmise ajal ärge võtke pantoprasooli.  
  
Ärge võtke pantoprasooli koos teiste ravimitega, mis piiravad maohappe tootmist, nagu teiste prootonpumba 
inhibiitoritega (omeprasool, lansoprasool või rabeprasool) ega H2 antagonistidega (nt ranitidiin, famotidiin). 
Te võite siiski vajadusel võtta pantoprasooli koos antatsiididega (nt magaldraat, algiinhape, 
naatriumbikarbonaat, alumiiniumhüdroksiid, magneesiumkarbonaat või nende kombinatsioonid). 
 
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid 
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. Siia kuuluvad ka taimsed ja homöopaatilised 
ravimid. 
 
Pantobax koos toidu ja joogiga 
Tabletid neelatakse alla tervelt koos vedelikuga enne sööki. 
 
Rasedus ja imetamine 
Ärge võtke pantoprasooli, kui olete rase, arvate, et võite olla rase või toidate last rinnaga. 
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
Ärge juhtige autot ega töötage masinatega, kui teil esinevad sellised kõrvaltoimed nagu pearinglus või 
nägemishäired. 
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3. Kuidas Pantobax’i võtta 
 
Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile 
selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 
Võtke üks tablett ööpäevas. Ärge ületage soovitatavat annust 20 mg pantoprasooli ööpäevas. 
 
Võtke seda ravimit vähemalt 2…3 järjestikusel päeval. Lõpetage ravimi võtmine, kui sümptomid on täiesti 
kadunud. Te võite tunda maohappe tagasivoolu ja kõrvetiste sümptomite leevenemist juba pärast ühepäevast 
ravi pantoprasooliga, kuid see ravim ei ole ette nähtud kohese leevenduse saavutamiseks. 
 
Pidage nõu oma arstiga, kui sümptomid ei leevene pärast 2-nädalast pidevat selle ravimi võtmist. 
 
Ärge võtke pantoprasooli ilma arstiga konsulteerimata kauem kui 4 nädalat. 
 
Võtke tablett sisse enne sööki, iga päev samal kellaajal. Neelake tablett alla tervelt koos vähese koguse 
veega. Tabletti ei tohi närida ega purustada. 
 
Kasutamine lastel ja noorukitel 
Alla 18-aastased lapsed ja noorukid ei tohi Pantobax’i kasutada. 
 
Kui te võtate Pantobax’i rohkem kui ette nähtud 
Teatage kohe oma arstile või apteekrile. Võimalusel võtke ravim ja see pakendi infoleht kaasa. 
Üleannustamise sümptomeid ei teata. 
 
Kui te unustate Pantobax’i võtta 
Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. Võtke oma järgmine tavaline annus 
järgmisel päeval, tavapärasel ajal. 
 
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 
 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
 
Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. 
 
Allpool loetletud võimalike kõrvaltoimete esinemissageduste määratlemisel lähtuti järgmisest 
konventsioonist:  
väga sage (võib esineda rohkem kui 1 inimesel 10st) 
sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10st)  
aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100st)  
harv (võib esineda kuni 1 inimesel 1000st) 
väga harv (võib esineda kuni 1 inimesel 10 000st)  
teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel) 
 
Kui teil tekib ükskõik milline järgmistest tõsistest kõrvaltoimetest, rääkige sellest kohe oma arstile või 
võtke ühendust lähima haigla erakorralise meditsiini osakonnaga. Lõpetage kohe selle ravimi võtmine, kuid 
võtke see infoleht ja/või tabletid endaga kaasa. 
 
- Tõsised allergilised reaktsioonid (harv): ülitundlikkusreaktsioonid, nn anafülaktilised reaktsioonid, 

anafülaktiline šokk ja angioödeem. Tüüpilised sümptomid on: näo-, huulte, suu-, keele- ja/või 
kõriturse, mis võib põhjustada hingamis- või neelamisraskust, urtikaaria (nõgeslööve), tugev 
pearinglus koos väga kiire südame löögisageduse ja tugeva higistamisega.  
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- Tõsised nahareaktsioonid (esinemissagedus teadmata): lööve koos naha turse, villide tekkimisega 
või naha koorumisega, naha irdumine ja veritsus silmade, nina, suu või suguelundite ümbruses ja 
üldseisundi kiire halvenemine või lööve päikesevalgusega kokkupuutel. 

 
- Muud tõsised reaktsioonid (esinemissagedus teadmata): naha ja silmade kollasus (raske 

maksakahjustuse tõttu) või neeruprobleemid, nt valulik urineerimine ja alaseljavalu koos palavikuga.  
 
Muud kõrvaltoimed on järgmised:  
 
Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed 
Peavalu, pearinglus, kõhulahtisus, iiveldus, oksendamine, kõhupuhitus ja kõhugaasid (meteorism), 
kõhukinnisus, suukuivus, ebamugavustunne ja valu kõhus, nahalööve või nõgestõbi, sügelus, nõrkus, jõuetus 
või üldine halb enesetunne, unehäired, vereanalüüsis maksaensüümide aktiivsuse tõus. 
 
Harva esinevad kõrvaltoimed 
Nägemishäired, nt ähmane nägemine, liigesevalu, lihasvalu, kehakaalu muutused, kehatemperatuuri tõus, 
jäsemete turse, allergilised reaktsioonid, depressioon, veres bilirubiini- ja rasvasisalduse suurenemine (nähtav 
vereanalüüsi tulemustes). 
 
Väga harva esinevad kõrvaltoimed 
Desorienteeritus, vereliistakute arvu vähenemine, mille tõttu teil võivad tavalisest kergemini tekkida 
verevalumid või veritsus, vere valgeliblede arvu vähenemine, mille tõttu võite sagedamini põdeda 
nakkushaigusi. 
 
Teadmata esinemissagedusega kõrvaltoimed 
Hallutsinatsioonid, segasus (eriti patsientidel, kellel on varem selliseid sümptomeid esinenud), veres 
naatriumisisalduse vähenemine. 
 
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka 
selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. 
 
Kõrvaltoimetest teavitamine 
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla 
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku 
teavitussüsteemi www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest. 
 
5. Kuidas Pantobax’i säilitada 
 
Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril pärast „Kõlblik kuni:“. 
Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale. 
 
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi. 
 
Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära 
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda. 
 
 
6. Pakendi sisu ja muu teave 
 
Mida Pantobax sisaldab 
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- Toimeaine on pantoprasool. Üks gastroresistentne tablett sisaldab 20 mg pantoprasooli (naatrium-
seskvihüdraadina). 
 

- Teised koostisosad on: 
Tableti sisu: veevaba naatriumkarbonaat, mannitool (E421), krospovidoon tüüp A, 
hüdroksüpropüültselluloos, mikrokristalliline tselluloos, kaltsiumstearaat 
Sisemine kate: hüpromelloos, propüleenglükool, povidoon K30, titaandioksiid (E171), kollane 
raudoksiid (E172) 
Enterokate: metakrüülhappe etüülakrülaadi kopolümeer (1:1), trietüültsitraat, naatriumlaurüülsulfaat, 
titaandioksiid (E171), talk, kollane raudoksiid (E172) 
Trükitint: šellak, etanool, must raudoksiid (E172), propüleenglükool 

 
Kuidas Pantobax välja näeb ja pakendi sisu 
Pantobax 20 mg gastroresistentsed tabletid on kollased, enterokattega ovaalsed kaksikkumerad tabletid, mille 
ühele küljele on pressitud „II“ ja teine külg on sile. 
 
Külmkarastatud blisterpakend: blisterpakend koosneb OPA/alumiinium/PVC/alumiinium kihtidest. 
 
Pantobax 20 mg gastroresistentsed tabletid on saadaval pakendis, kus on 28 gastroresistentset tabletti blistris 
kartongkarbis.  
 
Müügiloa hoidja  
 
Ranbaxy (UK) Limited 
Building 4 Chiswick Park, 
566 Chiswick High Road 
London W4 5YE 
United Kingdom 
 
Tootjad 
 
Ranbaxy Ireland Ltd. 

Spafield, Cork Road, Cashel, Co.Tipperary,  

Iirimaa 

 

S.C.Terapia S.A. 

Str. Fabricii nr.124, Cluj Napoca, 400632,  

Rumeenia 

 

Basics GmbH, 

Hemmelrather Weg 201, D-51377 Leverkusen, 

Saksamaa 
 
 
See ravimpreparaat on Euroopa Majandusühenduse liikmesriikides saanud müügiloa järgmiste 
nimetuste all: 
 
Eesti : Pantobax 
Läti : Pantobax 20 mg zarnās šķīstošās tabletes 
Leedu : Pantobax 20 mg skrandyje neirios tabletės 
Poola : Ranloc Otece 
 
Infoleht on viimati kooskõlastatud juunis 2014 
 


