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BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
Omeprazole Pfizer 10 mg maagsapresistente harde capsules
Omeprazole Pfizer 20 mg maagsapresistente harde capsules
Omeprazole Pfizer 40 mg maagsapresistente harde capsules
Omeprazol
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet
in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt Omeprazole Pfizer gebruikt?
2. Wanneer mag u Omeprazole Pfizer niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Omeprazole Pfizer?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Omeprazole Pfizer?
6. Aanvullende informatie
1.

WAARVOOR WORDT OMEPRAZOLE PFIZER GEBRUIKT?

Omeprazole Pfizer bevat de werkzame stof, omeprazol. Omeprazole Pfizer behoort tot de groep
geneesmiddelen die “protonpompremmers” worden genoemd. Ze verminderen de hoeveelheid zuur die uw
maag produceert.
Omeprazole Pfizer wordt gebruikt om de volgende aandoeningen te behandelen:
Bij volwassenen:
• Gastro-oesofageale reflux. Dit is wanneer er zuur van de maag in de slokdarm terechtkomt (de buis die
uw keel met uw maag verbindt) wat pijn, ontsteking en zuurbranden veroorzaakt.
• Zweren die in het bovenste gedeelte van de darm ontstaan (een zweer in de twaalfvingerige darm) of in
de maag (maagzweer).
• Zweren die geïnfecteerd zijn met de bacterie “Helicobacter pylori” . Als u deze aandoening heeft, kan
uw arts ook antibiotica voorschrijven om de infectie te behandelen en de zweer te genezen.
• Zweren die veroorzaakt zijn door geneesmiddelen die NSAID’s worden genoemd (niet-steroïdale
ontstekingsremmers). Omeprazole Pfizer kan ook gebruikt worden om zweren te voorkomen tijdens de
behandeling met NSAIDs.
• Te veel zuur in de maag veroorzaakt door een tumor in de pancreas (Zollinger-Ellisonsyndroom).
Bij kinderen:
Kinderen ouder dan 1 jaar en ≥ 10 kg
“Gastro-oesofageale reflux”. Dit is wanneer er zuur van de maag in de slokdarm terechtkomt (de buis die uw
keel met uw maag verbindt) wat pijn, ontsteking en zuurbranden veroorzaakt. Bij kinderen kunnen de
symptomen van deze aandoening het omhoog komen van de maaginhoud in de mond zijn (oprisping), braken
en een geringe gewichtstoename.
Kinderen en adolescenten ouder dan 4 jaar
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• Zweren die geïnfecteerd zijn met de bacterie “Helicobacter pylori”. Als uw kind deze aandoening heeft,
kan uw arts ook antibiotica voorschrijven om de infectie te behandelen en de zweer te genezen.
2.

WANNEER MAG U OMEPRAZOLE PFIZER NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA
VOORZICHTIG ZIJN?
Wanneer mag u Omeprazole Pfizer niet gebruiken?
• U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden
onder punt 6.
• U bent allergisch voor geneesmiddelen die andere protonpompremmers bevatten (bijv. pantoprazol,
lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol).
• U neemt een geneesmiddel in dat nelfinavir bevat (gebruikt bij hiv-infectie)
Als u niet zeker bent, spreek dan met uw arts of apotheker voordat u Omeprazole Pfizer inneemt.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Omeprazole Pfizer?
Omeprazole Pfizer kan de symptomen van andere ziekten verbergen. Daarom moet u uw arts onmiddellijk
raadplegen wanneer een van de volgende problemen optreedt voordat u begint met het innemen van
Omeprazole Pfizer of terwijl u het inneemt:
• U verliest veel gewicht zonder reden en heeft slikmoeilijkheden.
• U krijgt maagpijn of indigestie.
• U begint voedsel of bloed te braken.
• U heeft donkere ontlasting (bloed in de stoelgang).
• U krijgt ernstige of blijvende diarree, want Omeprazole Pfizer werd in verband gebracht met een kleine
verergering van infectieuze diarree.
• U heeft ernstige leverproblemen.
Als u Omeprazole Pfizer op lange termijn inneemt (langer dan een jaar) zal uw arts u waarschijnlijk
regelmatig controleren. U moet alle nieuwe en uitzonderlijke symptomen en omstandigheden melden telkens
wanneer u uw arts ziet.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Omeprazole Pfizer nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel
dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.
Omeprazole Pfizer kan inderdaad een invloed hebben op de werking van sommige geneesmiddelen en
sommige geneesmiddelen kunnen een invloed hebben op Omeprazole Pfizer.
Neem Omeprazole Pfizer niet als u een geneesmiddel inneemt dat nelfinavir bevat (tegen hiv-infectie)
Vertel het uw arts of apotheker als u een van onderstaande geneesmiddelen gebruikt:
• Ketoconazol, itraconazol of voriconazol (behandeling van schimmelinfecties)
• Digoxine (om hartproblemen te behandelen)
• Diazepam (om angst te behandelen, spieren te ontspannen of bij epilepsie)
• Fenytoïne (behandeling van epilepsie). Als u fenytoïne inneemt, zal uw arts u moeten controleren
wanneer u begint of eindigt met het innemen van Omeprazole Pfizer
• Geneesmiddelen om het bloed te verdunnen, zoals warfarine of andere vitamine K-blokkers. Uw arts zal
u waarschijnlijk moeten controleren wanneer u begint of eindigt met het innemen van Omeprazole Pfizer
• Rifampicine (behandeling van tuberculose)
• Atazanavir (behandeling van hiv-infecties)
• Tacrolimus (bij orgaantransplantaties)
• Sint-janskruid (Hypericum perforatum) (behandeling van milde depressie)
• Cilostazol (behandeling van claudicatio intermittens)
• Saquinavir (behandeling van hiv-infecties)
• Clopidogrel (om de vorming van bloedklonters te voorkomen (trombi))
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Als uw arts de antibiotica amoxicilline en clarithromycine heeft voorgeschreven samen met Omeprazole
Pfizer om de zweren die veroorzaakt worden door infectie met Helicobacter pylori te behandelen, is het zeer
belangrijk dat u uw arts vertelt welke andere geneesmiddellen u inneemt.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
U mag uw capsules met voedsel of op een lege maag innemen.
Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt. Uw arts zal beslissen of u Omeprazole Pfizer mag innemen
tijdens deze periode.
Uw arts zal beslissen of u Omeprazole Pfizer mag innemen terwijl u borstvoeding geeft.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Het is niet waarschijnlijk dat Omeprazole Pfizer invloed heeft op de rijvaardigheid of op het vermogen om
gereedschap of machines te bedienen. Bijwerkingen zoals duizeligheid en gezichtsstoornissen kunnen
voorkomen (zie rubriek 4). Indien u hier last van heeft, mag u geen voertuigen besturen of machines
bedienen.
Stoffen in Omeprazole Pfizer waarmee u rekening moet houden
Dit geneesmiddel bevat lactose. Als uw arts u heeft verteld dat u sommige suikers niet verdraagt, neem dan
contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
3.

HOE GEBRUIKT U OMEPRAZOLE PFIZER?

Gebruik Omeprazole Pfizer altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het
juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Uw arts zal u vertellen hoeveel capsules u moet innemen en voor hoe lang. Dit zal afhangen van uw conditie
en uw leeftijd.
De gebruikelijke doseringen staan hieronder vermeld.
Volwassenen:
Behandeling van de symptomen van gastro-oesofageale reflux zoals zuurbranden en zuuroprispingen:
• Als uw arts heeft vastgesteld dat uw slokdarm licht beschadigd is, is de gebruikelijke dosis 20 mg
eenmaal daags gedurende 4 tot 8 weken. Uw arts kan u aanraden dat u een dosis van 40 mg gedurende
een verdere 8 weken moet innemen indien uw slokdarm nog niet genezen is.
• Eens de slokdarm genezen is, is de gebruikelijke dosis 10 mg eenmaal daags.
• Indien uw slokdarm niet werd beschadigd, is de gebruikelijke dosis 10 mg eenmaal daags.
Behandeling van zweren in het bovenste gedeelte van de darm (zweer in de twaalfvingerige darm):
• De gebruikelijke dosis is 20 mg eenmaal daags gedurende 2 weken. Uw arts kan u aanraden dat u
dezelfde dosis gedurende een verdere 2 weken moet innemen indien uw zweer nog niet genezen is.
• Indien de zweer niet volledig geneest, kan de dosis verhoogd worden tot 40 mg eenmaal daags
gedurende 4 weken.
Behandeling van maagzweren:
• De gebruikelijke dosis is 20 mg eenmaal daags gedurende 4 weken. Uw arts kan u aanraden dat u
dezelfde dosis gedurende een verdere 4 weken moet innemen indien uw zweer nog niet genezen is.
• Indien de zweer niet volledig geneest, kan de dosis verhoogd worden tot 40 mg eenmaal daags
gedurende 8 weken.
Preventie van zweren in de twaalfvingerige darm en de maag:
• De gebruikelijke dosis is 10 mg of 20 mg eenmaal daags. Uw arts kan de dosis verhogen tot 40 mg
eenmaal daags.
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Behandeling van zweren in de twaalfvingerige darm en de maag die veroorzaakt werden door NSAID’s
(niet-steroïdale ontstekingsremmers):
• De gebruikelijke dosis is 20 mg eenmaal daags gedurende 4–8 weken.
Preventie van zweren in de twaalfvingerige darm en de maag bij het gebruik van NSAID’s:
• De gebruikelijke dosis is 20 mg eenmaal daags.
Behandeling en preventie van zweren veroorzaakt door een infectie met Helicobacter pylori:
• De gebruikelijke dosis is 20 mg Omeprazole Pfizer tweemaal daags gedurende één week.
• Uw arts zal u ook vertellen dat u twee antibiotica moet innemen waaronder amoxicilline, clarithromycine
en metronidazol.
Behandeling van te veel zuur in de maag veroorzaakt door een tumor in de pancreas (ZollingerEllisonsyndroom):
• De gebruikelijke dosis is 60 mg per dag.
• Uw arts zal de dosis aanpassen afhankelijk van uw noden en hij zal ook beslissen hoe lang u dit
geneesmiddel moet innemen.
Kinderen:
Behandeling van de symptomen van gastro-oesofageale reflux zoals zuurbranden en zuuroprispingen:
• Kinderen ouder dan 1 jaar en met een lichaamsgewicht meer dan 10 kg mogen Omeprazole Pfizer
innemen. De dosis voor kinderen is gebaseerd op het gewicht van het kind en de arts zal de correcte
dosis bepalen.
Behandeling en preventie van zweren veroorzaakt door een infectie met Helicobacter pylori:
• Kinderen ouder dan 4 jaar mogen Omeprazole Pfizer innemen. De dosis voor kinderen is gebaseerd op
het gewicht van het kind en de arts zal de correcte dosis bepalen.
• Uw arts zal ook twee antibiotica genaamd amoxicilline en clarithromycine voorschrijven voor uw kind.
Het innemen van dit geneesmiddel
• Het is aanbevolen dat u uw capsules ’s ochtends inneemt.
• U mag uw capsules innemen met voedsel of op een lege maag.
• Slik de capsules in hun geheel door met een half glas water. De capsules niet kauwen of pletten. Dit is zo
omdat de capsules omhulde korrels bevatten die ervoor zorgen dat het geneesmiddel niet wordt
afgebroken door het zuur in uw maag. Het is belangrijk de korrels niet te beschadigen.
Wat moet u doen als u of uw kind moeilijkheden heeft om de capsules door te slikken?
• Als u of uw kind moeilijkheden heeft om de capsules door te slikken:
- Open de capsules en slik de inhoud door met een half glas water of doe de inhoud in een glas
niet-bruisend water, in zuur fruitsap (bijv. appel, sinaasappel of ananas) of in appelmoes.
- Roer steeds het mengsel vlak voor het opdrinken (het mengsel is niet helder). Drink het
mengsel dan onmiddellijk op of binnen de 30 minuten.
- Om zeker te zijn dat u het ganse geneesmiddel heeft opgedronken, spoelt u het glas goed uit
met een half glas water en u drinkt dit op. De solide stukjes bevatten het geneesmiddel – hier
niet op kauwen of niet pletten.
Heeft u te veel van Omeprazole Pfizer ingenomen?
Wanneer u meer Omeprazole Pfizer heeft gebruikt of ingenomen dan uw arts u heeft voorgeschreven, neem
dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245 245).
Bent u vergeten Omeprazole Pfizer in te nemen?
Als u een dosis vergeten bent in te nemen, neem ze dan in zodra u het zich herinnert. Als het echter bijna tijd
is voor uw volgende dosis, sla de gemiste dosis dan over. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in
te halen.
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MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan Omeprazole Pfizer bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
Als u een van de volgende zeldzame maar ernstige bijwerkingen krijgt, stop dan met het innemen van
Omeprazole Pfizer en raadpleeg onmiddellijk uw arts:
• Plotse fluitende ademhaling, opzwellen van de lippen, de tong en de keel of het lichaam, huiduitslag,
flauwvallen of slikmoeilijkheden (ernstige allergische reactie).
• Rood worden van de huid met blaren of vervelling. Er kunnen ook ernstige blaren en bloeding zijn op de
lippen, de ogen, de mond, de neus en de geslachtsorganen. Dit kan het Stevens-Johnsonsyndroom of
toxische epidermale necrolyse zijn.
• Gele huid, donkere urine en vermoeidheid kunnen symptomen zijn van leverproblemen.
Bijwerkingen kunnen optreden volgens bepaalde frequenties, die als volgt gedefinieerd worden:
Zeer vaak:
komt voor bij meer dan 1 gebruiker op 10
Vaak:
komt voor bij 1 tot 10 gebruikers op 100
Soms:
komt voor bij 1 tot 10 gebruikers op 1000
Zelden:
komt voor bij 1 tot 10 gebruikers op 10 000
Zeer zelden:
komt voor bij minder dan 1 gebruiker op 10 000
Niet bekend:
kan met de beschikbare gegevens niet worden
bepaald
Andere bijwerkingen zijn.
Vaak voorkomende bijwerkingen
• Hoofdpijn.
• Bijwerkingen in de maag of darmen: diarree, maagpijn, constipatie, winderigheid.
• Misselijkheid en braken.
Soms voorkomende bijwerkingen
• Opzwellen van de voeten en de enkels.
• Verstoorde slaap (insomnia).
• Duizeligheid, tintelingen en gekriebel, slaperigheid.
• Draaiduizeligheid (vertigo).
• Veranderingen in bloedtesten die de werking van de lever controleren.
• Huiduitslag, uitslag met bultjes (netelroos) en jeukende huid.
• Algemeen onwel gevoel en gebrek aan energie.
Zelden voorkomende bijwerkingen
• Bloedproblemen zoals een verminderd aantal witte bloedcellen of –plaatjes. Dit kan zwakte, blauwe
plekken of meer infecties veroorzaken.
• Allergische reacties, soms zeer ernstige, waaronder het opzwellen van de lippen, de tong en de keel,
koorts, fluitende ademhaling.
• Laag natriumgehalte in het bloed. Dit kan zwakte, braken en krampen veroorzaken.
• Agitatie, verwarring of depressie.
• Smaakveranderingen.
• Oogproblemen, zoals wazig zien.
• Plotse fluitende ademhaling of kortademigheid (bronchospasme).
• Droge mond.
• Een ontsteking aan de binnenkant van de mond.
• Een infectie “spruw” genaamd die de darm kan infecteren en veroorzaakt wordt door een schimmel.
• Leverproblemen, waaronder geelzucht, wat een gele huid, donkere urine en vermoeidheid kan
veroorzaken.
• Haarverlies (alopecie).
• Huiduitslag ten gevolge van blootstelling aan de zon.
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Gewrichtspijn (artralgie) of spierpijn (myalgie).
Ernstige nierproblemen (interstitiële nefritis).
Verhoogde transpiratie.

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen
• Veranderingen in het aantal bloedcellen inclusief agranulocytose (gebrek aan witte bloedcellen).
• Agressie.
• Dingen zien, voelen of horen die er niet zijn (hallucinaties).
• Ernstige leverproblemen die leiden tot leverfalen en ontsteking van de hersenen.
• Plots opkomen van een ernstige uitslag of blaren of vervellen van de huid. Dit kan geassocieerd worden
met hoge koorts en gewrichtspijnen (erythema multiforme, Stevens-Johnsonsyndroom, toxische
epidermale necrolyse).
• Spierzwakte.
• Vergrote borsten bij mannen.
• Te weinig magnesium in het bloed.
In zeer zeldzame gevallen kan Omeprazole Pfizer de witte bloedcellen aantasten, wat leidt tot
immuundeficiëntie. Als u een infectie heeft met symptomen zoals koorts met een ernstig verzwakte
algemene conditie of koorts met symptomen van een lokale infectie zoals pijn in de nek, de keel of de mond,
of problemen bij het plassen, moet u uw arts zo snel mogelijk raadplegen zodat een gebrek aan witte
bloedcellen (agranulocytose) kan uitgesloten worden met een bloedtest. Het is belangrijk dat u hierbij
informatie geeft over het geneesmiddel dat u dan inneemt.
Wees niet bezorgd om deze lijst van mogelijke bijwerkingen. Het is mogelijk dat u er geen enkele van krijgt.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker.
5.

HOE BEWAART U OMEPRAZOLE PFIZER?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Gebruik Omeprazole Pfizer niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de
blisterverpakking, de doos en het etiket van de fles na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag
van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Bewaren beneden 30°C.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker
wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier
vernietigd en komen ze niet in het milieu.
6.

AANVULLENDE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in Omeprazole Pfizer?
De werkzame stof in Omeprazole Pfizer is omeprazol.
Elke maagsapresistente harde capsule bevat 10 mg of 20 mg of 40 mg omeprazol.
De andere stoffen in Omeprazole Pfizer zijn:
Capsule-inhoud: lactosemonohydraat, natriumlaurylsulfaat, microkristallijne cellulose (E460),
hydroxypropylcellulose (E463), mannitol (E421), dinatriumhydrogeenfosfaat dihydraat (E339),
hypromellose (E464), triethylcitraat (E1505), talk (E553b), methacrylzuur: ethylacrylaat copolymeer (1:1) ,
glycerolmonostearaat 40-55, polysorbaat 80 (E433), titaandioxide (E171)
Capsule: rood ijzeroxide (E172), titaandioxide (E171), gelatine, natriumlaurylsulfaat
Drukinkt: shellac (E904), propyleenglycol (E1520), zwart ijzeroxide (E172), kaliumhydroxide (E525)
Hoe ziet Omeprazole Pfizer eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
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Maagsapresistente harde capsule.
Omeprazole Pfizer 10 mg:
Roze/roze harde gelatinecapsules, grootte ‘3’, in zwarte inkt bedrukt met ‘E’ op de roze kap en ‘65’ op het
roze lichaam en gevuld met wit tot gebroken wit granulaat, bedekt met een maagsapresistente omhulling.
Omeprazole Pfizer 20 mg:
Roodbruine/roze harde gelatinecapsules, grootte ‘1’, in zwarte inkt bedrukt met ‘E’ op de roodbruine kap en
‘67’ op het roze lichaam en gevuld met wit tot gebroken wit granulaat, bedekt met een maagsapresistente
omhulling.
Omeprazole Pfizer 40 mg:
Roodbruine/roodbruine harde gelatinecapsules, grootte ‘0’, in zwarte inkt bedrukt met ‘E’ op de roodbruine
kap en ‘69’ op het roodbruine lichaam en gevuld met wit tot gebroken wit granulaat, bedekt met een
maagsapresistente omhulling.
Omeprazole Pfizer capsules zijn beschikbaar in PVC/Polyamide/Aluminium/PVC/Papier/
Polyester/Aluminium blisterverpakkingen en in HDPE flessen.
PVC/Polyamide/Aluminium/PVC/Papier/Polyester/Aluminium blisterverpakkingen:
Omeprazole Pfizer 10 mg: 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100 en 500 capsules
Omeprazole Pfizer 20 mg: 1, 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 250, 500 en 1000 capsules
Omeprazole Pfizer 40 mg: 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100 en 500 capsules
HDPE fles met een silicagel droogmiddel in een polypropyleendop:
Omeprazole Pfizer 10 mg, 20 mg & 40 mg: 14, 28, 50 en 500 capsules
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikanten
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Pfizer NV, Pleinlaan 17, 1050 Brussel
Fabrikanten:
Pfizer Service Company BVBA, Hoge Wei 10, 1930 Zaventem, België
Pfizer PGM, Zone industrielle, 29, route des Industries, 37530 Pocé-sur-Cisse, Frankrijk
Pfizer Italia s.r.l, Localita Marino del Tronto, 63100 Ascoli Piceno, Italië
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen
10 mg (blisterverpakking): BE399366
10 mg (fles): BE399375
20 mg (blisterverpakking): BE399384
20 mg (fles): BE399393
40 mg (blisterverpakking): BE399402
40 mg (fles): BE399411
Afleveringswijze
Geneesmiddel op medisch voorschrift.
Dit geneesmiddel is geregistreerd in de lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
Oostenrijk

Omeprazol Pfizer 10 mg/ 20 mg/ 40 mg magensaftresistente kapseln

België
Duitsland
Denemarken
Estland
Griekenland

Omeprazole Pfizer 10 mg/ 20 mg/ 40 mg maagsapresistente harde capsules
Omeprazol Pfizer 10 mg/ 20 mg/ 40 mg magensaftresistente kapseln
Omeprazol “Pfizer” 10 mg/20 mg/ 40 mg enterokapsler
Omeprazole Pfizer 10 mg/ 20 mg/ 40 mg
Omeprazole Pfizer 10 mg/ 20 mg/ 40 mg γαστροανθεκτικό καψάκιο, σκληρό
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Spanje
Finland
Hongarije
Ierland
Italië
Litouwen
Luxemburg
Letland
Malta

Omeprazol Pharmacia 10 mg/ 20 mg/ 40 mg Capsulas duras gastro-resistentes
Omeprazol Pfizer
Omeprazol Pfizer 10 mg/ 20 mg/ 40 mg gyomornedv-ellenāllō kapszulla
Omeprazole Pfizer 10 mg/ 20 mg /40 mg gastro-resistant capsules
Omeprazolo Pfizer
Omeprazole Pfizer 10 mg/ 20 mg/ 40 mg skrandyje neiri kapsule
Omeprazole Pfizer 10 mg/ 20 mg/ 40 mg Gélules gastro-résistantes
Omeprazole Pfizer 10 mg/ 20 mg/ 40 mg zarnās skīstosas kapsulas
Omeprazole Pfizer 10 mg/ 20 mg/ 40 mg Gastro-resistant capsules

Nederland
Noorwegen
Portugal
Roemenië
Zweden
Verenigd
Koninkrijk

Omeprazol Pfizer 10 mg/ 20 mg/ 40 mg maagsapresistente capsules
Omeprazol Pfizer
Omeprazol Parke-Davis
Omeprazole Pfizer 10 mg/ 20mg/ 40mg capsule gastrorezistente
Omeprazol Pfizer
Omeprazole Pfizer 10 mg/ 20 mg / 40 mg gastro-resistant capsules

Deze bijsluiter is goedgekeurd in 09/2011
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