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Nacionalinės kompetentingos institucijos, kurių veiklą koordinuoja referencinė valstybė narė, 
užtikrina, kad rinkodaros teisės turėtojai įvykdytų šias sąlygas: 
 
Rinkodaros teisės turėtojas įsipareigoja atsakyti į su kokybe susijusius rūpestį keliančius klausimus, 
pateikdamas susijusius tinkamus dokumentus ir duomenis, nurodytus 2009 m. gruodžio 9 d. 
įsipareigojimo rašte. Siekiant mažinti administracinio darbo apimtis, visus atsakymo dokumentus 
reikia pateikti vienu dokumentų rinkiniu, praėjus vieneriems metams nuo Europos Komisijos 
sprendimo paskelbimo. 
 


	Austrija 
	Belgija
	Bulgarija
	Kipras
	Kipras
	Čekijos Respublika

	Danija
	Danija
	Danija
	Estija 
	Suomija
	Prancūzija
	Prancūzija
	Prancūzija
	Prancūzija

	Graikija

	Graikija
	Graikija
	Vengrija

	Controloc 40 mg
	Airija
	Italija
	Italija
	20154 Milan


	Latvija
	Lietuva
	Liuksemburgas
	Nyderlandai

	Jupiterstraat 250
	Nyderlandai
	Jupiterstraat 250
	Nyderlandai
	Jupiterstraat 250
	Jupiterstraat 250
	Norvegija
	Lenkija
	Portugalija
	Rumunija 
	Slovėnija
	Švedija 

	102 53 Stockholm Švedija 
	Pagalbinė medžiaga
	Suaugę žmonės ir 12 metų bei vyresni paaugliai
	Suaugę žmonės
	Rekomenduojamos dozės
	Suaugę žmonės ir 12 metų bei vyresni paaugliai
	Suaugę žmonės
	Specialios pacientų grupės
	Jaunesni kaip 12 metų vaikai
	Kepenų funkcijos sutrikimas
	Inkstų funkcijos sutrikimas
	Senyvi žmonės
	Kepenų funkcijos sutrikimas
	Vartojimas kartus su NVNU
	Jeigu yra perspėjamųjų simptomų
	Vartojimas kartu su atazanaviru
	Įtaka vitamino B12 absorbcijai
	Ilgalaikis gydymas
	Bakterinė virškinimo trakto infekcija
	Sojų aliejus
	Pantoprazolo poveikis kitų vaistinių preparatų absorbcijai
	Nėštumas
	Žindymas
	Veikimo mechanizmas
	Absorbcija
	Pasiskirstymas
	Eliminacija

	Ypatybės tam tikrų pacientų ir specialių grupių asmenų organizme
	Vaikai
	Pagalbinė medžiaga


	Suaugę žmonės ir 12 metų bei vyresni paaugliai
	Suaugę žmonės
	Rekomenduojamos dozės

	Suaugę žmonės ir 12 metų bei vyresni paaugliai
	Suaugę žmonės
	Specialios pacientų grupės

	Jaunesni kaip 12 metų vaikai
	Kepenų funkcijos sutrikimas
	Inkstų funkcijos sutrikimas
	Senyvi žmonės
	Kepenų funkcijos sutrikimas
	Kombinuotasis gydymas
	Jeigu yra perspėjamųjų simptomų
	Vartojimas kartu su atazanaviru
	Įtaka vitamino B12 absorbcijai
	Ilgalaikis gydymas
	Bakterinė virškinimo trakto infekcija
	Sojų aliejus
	Pantoprazolo poveikis kitų vaistinių preparatų absorbcijai
	Nėštumas
	Žindymas
	Veikimo mechanizmas
	Absorbcija
	Pasiskirstymas
	Eliminacija

	Ypatybės tam tikrų pacientų ir specialių grupių asmenų organizme
	Vaikai
	Pagalbinės medžiagos
	Rekomenduojama dozė
	Specialios pacientų grupės

	Vaikai ir paaugliai
	Kepenų funkcijos sutrikimas
	Inkstų funkcijos sutrikimas
	Senyvi žmonės
	Vartojimo metodas

	Jeigu yra perspėjamųjų simptomų
	Kepenų funkcijos sutrikimas
	Vartojimas kartu su atazanaviru
	Bakterinė virškinimo trakto infekcija
	Natris
	Pantoprazolo poveikis kitų vaistinių preparatų absorbcijai
	Nėštumas
	Žindymas
	Veikimo mechanizmas
	Bendroji farmakokinetika
	Pasiskirstymas
	Eliminacija

	Ypatybės tam tikrų pacientų ir specialių grupių asmenų organizme
	Vaikai
	Suaugę žmonės bei 12 metų ir vyresni paaugliai








