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Venter® tabletta 

Venter® granulátum 

Betegtájékoztató 

Mielőtt elkezdené gyógyszerét alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót. 
• Ez a gyógyszer orvosi vény/rendelvény nélkül kapható. Az optimális hatás érdekében azonban 

elengedhetetlen e gyógyszer körültekintő és szakszerű alkalmazása. 
• Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége 

lehet. 
• További kérdéseivel forduljon gyógyszerészéhez. 
• Sürgősen keresse fel orvosát, ha tünetei 4 héten belül nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak. 

A betegtájékoztató tartalma: 
1 . Milyen betegségek esetén alkalmazható és hogyan fejti ki hatását a Venter tabletta, ill. granulátum? 
2. Tudnivalók a Venter tabletta, ill. granulátum szedése előtt 
3. Hogyan kell alkalmazni a Venter tablettát, ill. granulátumot? 
4. Lehetséges mellékhatások 
5. Tárolás 
6. További információk 

Mi a Venter tabletta/granulátum? 
Hatóanyag: 1000 mg sucralfatum tablettánként, illetve granulátumonként. 
Segédanyagok: 
Tabletta: vízmentes kolloid szilícium-dioxid, magnézium-sztearát, talkum, kukoricakeményítő. 
Granulátum: povidon, kukoricakeményítő, laktóz-monohidrát (760 mg). 
Csomagolás: 
50 db tabletta 
50 db tasak 

A forgalombahozatali engedély jogosult ja: 
KRKA, d.d. , Novo mesto, Szlovenia 

, . MILYEN BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ ÉS HOGYAN FEJTI KI HAT ÁSÁ T A VENTER 
TABLETTA, ILL. GRANULÁTUM? 

Milyen betegségek kezelésére szolgál a Venter? 
Gyomor- vagy nyombélfekély kezelésére, illetve nyombélfekély kiújulásának megelőzésére alkalmazható. 
Védi a gyomornyálkahártyát a gyomorsav, az emésztőenzimek és az epesavak hatásától. Ezenkívül 
vesebetegségben a vér kórosan magas foszfátszintjének csökkentésére is rendelheti az orvos. 

2. TUDNIVALÓK A VENTER TABLETTA, ILL. GRANULÁTUM SZEDÉSE ELŐTT 

Mikor nem szabad szedni a gyógyszert? 
• A készítmény bármely összetevőjével szembeni túlérzékenység, 
• Súlyos vesebetegségben , 
• Művese kezelés esetén . 
Terhességről , szoptatásról , valamint vesemegbetegedéséről a kezelőorvost tájékoztatni kell. 
Egyéb gyógyszer szedése esetén a kezelőorvos véleményét ki kell kérni. 

Szedhető-e egyéb gyógyszer a kezelés alatt? 
Abban az esetben, ha Ön savlekötő készítményt is szed, legalább fél órával az antacid bevétele előtt vagy 
az után kell bevennie a sucralfate-ot. A készítmény befolyásolja a tetracyclinek, a cimetidine , a ranitidine , 
egyes antibiotikumok, a digoxin , a szabályozott kioldású theophylline, a dieumarin , a ketoconazole , az L
thyroxin, a quinidine, valamint a phenytoin hatékonyságát. Ezért a Venter és egyéb gyógyszerek bevétele 
között legalább 2 órának kell eltelnie. 
Az orvos által előírt ideig szedje a gyógyszert. 

Mi a teendő ha elfelejtette bevenni a gyógyszert? 
Ha elfelejtett bevenni egy tablettát, mielőbb pótolja a mulasztást, kivéve, ha már közeledik a következő 
adag bevételének ideje. A továbbiakban az eredetileg előírt adagolási rend szerint szedje a gyógyszert. 
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Ha másik orvoshoz fordul vagy kórházba utalják, tájékoztassa az Önnel foglalkozó egészségügyi 
szakembereket az Ön által szedett gyógyszerekröl. A sucralfate ugyanis csökkentheti bizonyos 
gyógyszerek felszivódását. Ezenkívül , ha Ön vesebeteg , a sucralfate kezelés ideje alatt rendszeresen 
ellenőrizni kell vére alumínium és foszfát szintjét. 
Terhesség és szoptatás ideje alatt kizárólag egyedi orvosi elbírálás alapján szedhető a 
készítmény. 

A készítmény a rendelkezésre álló adatok szerint nem befolyásolja a jármüvezető;- és 
gépkezelő; képességeket. 

3. HOGYAN KELL ALKALMAZNI A VENTER TABLETTÁT, ILL. GRANULÁTUM OT? 

Hogyan kell szedni a Venter tablettátjgranulátumot? 
Amennyiben kezelőorvosa másképp nem rendeli szokásos adagja felnőtteknek : naponta 4-szer 1 tabletta 
vagy tasak. A három főétkezés előtt 1/ 2 - 1 órával, valamint közvetlenül lefekvés előtt kell 1 tablettát , ill. 
1 tasak granulátumot bevenni. 
A tablettát egészben , kev~s folyadékkal vagy fél pohár vízben feloldva kell bevenni . 
A tasak tartaimát fél pohár vízben feloldva kell bevenni. 

Mi a teendő túladagolás esetén? 
Ha nagy mennyiségű Ventert vesz be egyszerre tévedésből vagy egy gyermek nyelt le véletlenül a 
készítményből , haladéktalanul forduljon orvoshoz vagy a legközelebbi kórház sürgősségi osztályához. 

~ 4. LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK 

- Milyen mellékhatások léphetnek fel a kezelés ideje alatt? 
Leggyakoribb mellékhatása a székrekedés; ritkábban más tápcsatornai rendellenességek (hasmenés, 
émelygés és szájszárazság), viszketés, hátfájás, álmatlanság vagy szédülés is jelentkezhetnek. 
Veseelégtelenségben emelkedhet a szövetek alumíníum-koncentrácíója. 

5. TÁROLÁS 

Legfeljebb 25 0 C-on , nedvességtől védve tartandó . 
A gyógyszert a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni . 
A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó! 

6. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 

Bármely további kérdése van a gyógyszer szedésével kapcsolatban, forduljon kezelőorvosához vagy a 
gyógyszerészhez. 
A további részletes információ érdekében jelentkezzen az alábbi címen: 
KRKA Képviselet 
Budapest , Magyarország 

Venter tabletta: OGYI-T-1 798/ 01 
Venter granulátum: OGYI-T-1799/ 01 

Betegtájékoztató OGYI-eng . száma: 11.138/ 55/ 2002 
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