
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRÍLOHA IV 
 

PODMIENKY UDELENIA POVOLENÍ NA UVEDENIE LIEKU NA TRH 

99 



100 

Príslušné vnútroštátne orgány koordinované referenčným členským štátom zabezpečia, aby držitelia 
povolenia na uvedenie lieku na trh splnili tieto podmienky: 
 
Držiteľ povolenia na uvedenie lieku na trh sa zaväzuje, že odpovie na niekoľko nevyriešených otázok 
týkajúcich sa kvality tak, že predloží príslušné a adekvátne dokumenty a údaje, ako sa uvádza v liste 
o záväzku z 9. decembra 2009. Na zníženie administratívnej práce by sa všetky dokumenty 
s odpoveďami mali predložiť ako jeden balík údajov jeden rok po vydaní rozhodnutia EK. 
 
 


	Rakúsko
	Rakúsko
	Rakúsko
	Rakúsko
	Rakúsko
	Rakúsko
	Belgicko
	Belgicko
	Belgicko
	Belgicko
	Belgicko
	Belgicko
	Cyprus
	Francúzsko
	Francúzsko
	Francúzsko
	Francúzsko
	Francúzsko
	Francúzsko
	Francúzsko
	Francúzsko
	Grécko
	Grécko
	Grécko
	Grécko
	Grécko

	Controloc 40 mg
	Taliansko
	Taliansko
	20154 Milan

	Taliansko
	Taliansko
	Taliansko
	Taliansko
	Taliansko
	Taliansko
	Taliansko

	Jupiterstraat 250
	Holandsko

	Jupiterstraat 250
	Holandsko

	Jupiterstraat 250
	Holandsko

	Jupiterstraat 250
	Holandsko
	Poľsko
	Poľsko
	Poľsko
	102 53 Stockholm Švédsko
	102 53 Stockholm Švédsko
	102 53 Stockholm Švédsko 
	Gravidita
	V štúdiách na zvieratách sa preukázalo vylučovanie pantoprazolu do materského mlieka. Zaznamenané bolo aj vylučovanie do materského mlieka u žien. Pri rozhodnutí o pokračovaní/prerušení dojčenia alebo pokračovaní/prerušení liečby liekom Protium je potrebné vziať do úvahy prínos dojčenia pre dieťa a prínos liečby liekom Protium pre ženu. 
	Dospelí

	Gravidita
	V štúdiách na zvieratách sa preukázalo vylučovanie pantoprazolu do materského mlieka. Zaznamenané bolo aj vylučovanie do materského mlieka u žien. Pri rozhodnutí o pokračovaní/prerušení dojčenia alebo pokračovaní/prerušení liečby liekom Protium je potrebné vziať do úvahy prínos dojčenia pre dieťa a prínos liečby liekom Protium pre ženu. 

	Prášok na injekčný roztok 
	Štúdie iných interakcií
	Gravidita
	V štúdiách na zvieratách sa preukázalo vylučovanie pantoprazolu do materského mlieka. Zaznamenané bolo aj vylučovanie do materského mlieka u žien. Pri rozhodnutí o pokračovaní/prerušení dojčenia alebo pokračovaní/prerušení liečby liekom Protium je potrebné vziať do úvahy prínos dojčenia pre dieťa a prínos liečby liekom Protium pre ženu. 
	PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
	Neužívajte Protium 
	Buďte zvlášť opatrný pri  užívaní Protium
	Tehotenstvo a dojčenie
	Vedenie vozidla a obsluha strojov
	Dôležité informácie o niektorých zložkách Protium
	Protium obsahuje sójový olej. Ak ste alergický na arašídy alebo sóju, neužívajte tento liek. 
	Vždy užívajte Protium presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. 
	Kedy a ako máte užívať Protium?




	Predchádzanie dvanástníkových vredov u pacientov, ktorí musia užívať nepretržite NSAID
	Ak užijete viac Protium, ako máte
	Ak zabudnete užiť Protium 
	Ak prestanete užívať Protium
	Čo Protium obsahuje
	Ako vyzerá Protium a obsah balenia
	Držiteľ rozhodnutia o registrácii 



	Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej liekovej agentúry (EMEA) http://www.emea.europa.eu/
	PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
	Buďte zvlášť opatrný pri  užívaní Protium
	Tehotenstvo a dojčenie
	Vedenie vozidla a obsluha strojov
	Dôležité informácie o niektorých zložkách Protium
	Protium obsahuje sójový olej. Ak ste alergický na arašídy alebbo sóju, neužívajte tento liek. 
	Vždy užívajte Protium presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. 
	Kedy a ako máte užívať Protium?
	Ak užijete viac Protium, ako máte
	Ak zabudnete užiť viac Protium
	Ak prestanete užívať Protium
	Čo Protium obsahuje

	Ako vyzerá Protium a obsah balenia
	Držiteľ rozhodnutia o registrácii 

	Buďte zvlášť opatrný pri  používaní Protium
	Tehotenstvo a dojčenie
	Vedenie vozidla a obsluha strojov
	Dôležité informácie o niektorých zložkách Protium

	Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v jednej liekovke, teda je prakticky „bez sodíka“.
	dve liekovky (80 mg pantoprazolu) denne 
	Ak užijete viac Protium, ako máte
	Čo Protium obsahuje


	Ako vyzerá Protium a obsah balenia
	Držiteľ rozhodnutia o registrácii 



	Názov lieku 






