
 
Pafenon® 20mg, 40mg                                                                              Rövidített Alkalmazási előírás 

 
PAFENON® 20mg illetve 40mg gyomornedv-ellenálló tabletta   ATC kód: A02BC02 
 
Hatóanyag: 20 mg, illetve 40 mg pantoprazol gyomornedv-ellenálló tablettánként 
(pantoprazol-nátrium-szeszkvihidrát formájában) 
 
Javallatok és adagolás:  
Pafenon® 20mg 

• Enyhe reflux-betegség és társuló tünetei (pl. gyomorégés, savregurgitáció, nyelési 
fájdalom) kezelése, valamint a tünetek kiújulásának megelőzése.  
Naponta egyszer 20 mg, a tünetek megszűnése után, a panaszok 1×20 mg dózis 
szükség szerinti (on-demand) adagolásával uralhatók. 

• Reflux-oesophagitis hosszú távú kezelése és a relapszusok megelőzése.  
Naponta egyszer 20 mg, ami relapszus esetén napi 40 mg-ra növelhető. A relapszus 
gyógyulását követően ismét 20 mg naponta. 

• Nem szelektív nem szteroid gyulladáscsökkentők (NSAID) által okozott 
gyomor/nyombélfekély megelőzése, tartós NSAID-kezelésre szoruló és ezért 
kockázatnak kitett betegek esetében. 
Naponta egyszer 20mg. 

 
Pafenon® 40mg 

• Gyomor- és nyombélfekély kezelése.  
  Naponta egyszer 40 mg. 
• Középsúlyos és súlyos reflux oesophagitis kezelése. 

  Naponta egyszer 40 mg. 
• Zollinger-Ellison szindróma és egyéb, kóros gyomorsav-túltermeléssel járó állapotok 

hosszú távú kezelése. 
Kezdő adag napi egyszer 80 mg (2x40mg), szükség szerint emelhető vagy 
csökkenthető. Napi 160 mg-ot meghaladó pantoprazol adag alkalmazása átmenetileg 
megengedett. 

• Gyomor- és nyombélfekélyben szenvedő betegeknél Helicobacter pylori eradikációja, 
antibiotikummal kombinálva. 

A második 40 mg-os Pafenon tablettát az esti étkezés előtt kell bevenni. A kombinált kezelést 
7 napig kell folytatni. 
 
A Pafenon® gyomornedv-ellenálló tablettát nem szabad szétrágni vagy összetörni, hanem 
egészben, folyadékkal kell lenyelni, reggeli előtt egy órával. 

 
 
Speciális betegcsoportok:  
Gyermekek: kezelésére vonatkozóan nincs adat. Ezért a pantoprazol tabletta gyermekeknél 
nem alkalmazható. 
Időskorúak: a pantoprazol 40 mg-os napi adagját nem szabad túllépni. Kivételt képez a 
Helicobacter pylori eradikáció céljából alkalmazott kombinált terápia. 
Károsodott májműködésű betegek: a súlyos májkárosodásban szenvedő betegek adagja 
kétnaponta 40 mg pantoprazol. Kezelés során rendszeresen ellenőrizni kell a májenzim 
értékeket.  A májenzim szintek emelkedése esetén a pantoprazol kezelést abba kell hagyni. 
Károsodott veseműködésű betegek: a pantoprazol 40 mg-os napi adagját nem szabad túllépni.  



 
 
Ellenjavallatok:  
A készítmény hatóanyagával vagy bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység.  
Pantoprazolt atazanavirral együtt adni nem szabad. 
 
Figyelmeztetések: 
Gyomorfekély kezelése előtt ki kell zárni a nyelőcső malignus megbetegedésének a 
lehetőségét, mert a Pafenon enyhítheti a malignus fekély okozta panaszokat, így késleltetheti 
a diagnózis felállítását. 
 
Gyógyszerkölcsönhatások: 
Óvatosan adandó olyan gyógyszerekkel, amelyek biohasznolulása pH-függő illetve 
olyanokkal, melyek a máj citokróm-P450 enzimrendszerén metabolizálódnak. 
Kumarin-típusú véralvadásgátlókkal kezelt betegek protromibin idejét /INR értékét ajánlatos 
monitorozni a kezelés elkezdése vagy befejezése után, ill. a pantoprazol rendszertelen 
alkalmazása során is. 
 
Mellékhatások: 
Leggyakoribb mellékhatások: felhasi fájdalom, puffadás, fejfájás 
Legsúlyosabb mellékhatások: leucopenia, thrombocytopenia; súlyos májsejtkárosodás, 
interstitialis nephritis 
 
Rendelhetőség Csak vényre kiadható gyógyszer 
Forgalombahozatali engedély jogosultja: Richter Gedeon Nyrt. 1103 Budapest, Gyömrői út 
19-21. 
Forgalomba hozatali engedély száma:  
20 mg: OGYI-T-20710/01-02 
40 mg: OGYI-T-20710/03-04 

 
 

A készítmény alkalmazása el őtt kérjük, olvassa el annak részletes el őírását 


