
VÁŠ LEKÁR VÁM NA LIEČBU 
ZÁPALOVÉHO OCHORENIA ČREVA 
PREDPÍSAL LIEK PENTASA.

Aké je správne užívanie lieku PENTASA?
Vždy užívajte Pentasu presne tak, ako Vám povedal Váš lekár.
V akútnom štádiu choroby Vám lekár predpíše dávku až do 4 g denne 
v rozdelených dávkach. Na udržanie Vášho zdravotného stavu a oddialenie 
návratu choroby Vám lekár zvyčajne predpíše 2 g jedenkrát denne pri ulceróznej 
kolitíde a až do 4 g denne v rozdelených dávkach pri Crohnovej chorobe.1,2

Granuly Pentasy Sachet sa zapíjajú 
vodou alebo džúsom. Užívajú 
sa s jedlom alebo bez jedla.1

Tablety Pentasy 500 mg sa môžu 
deliť, ale nesmú sa rozhrýzať ani 
drviť. Na uľahčenie prehĺtania ich 
možno rozptýliť v 50 ml studenej 
vody, zamiešať a ihneď vypiť.2 

2g 1X denne1,2 

ÚČINNÁ LIEČBA

500 mg tablety



Predpísanú pravidelnú dennú dávku lieku PENTASA 
je pre Vás potrebné a dôležité dodržať. Prečo?

Klinické štúdie dokázali, že mesalazín (účinná látka v lieku PENTASA) má pri 
dávkovaní nižšom ako 2g/ deň v liečbe zápalových ochorení čreva len veľmi malý 
liečebný účinok.3

Pri nedodržaní predpísanej liečby Vám stúpa riziko zhoršenia ochorenia a jeho 
príznakov (relaps).4

Neprestávajte sami s liečbou hneď po ustúpení príznakov. Neurobte túto 
chybu. Musíte užívať lieky stále, aby Vám pomohli zabrániť návratu príznakov 
ochorenia.5

Pri nízkej dávke mesalazínu a nepravidelnom užívaní Vám stúpa riziko vzniku 
kolorektálneho karcinómu.3,4
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Čo vám môže pomôcť v dodržaní predpísanej liečby?

• Užívať lieky každý deň v rovnakom čase

• Mať nastavený budík / pripomienku na mobile

• Užitie vám môže pripomínať partner/-ka

• Obavy zo samotného ochorenia a jeho rizík

• Liek, ktorý môžete užívať 1x denne

• Obrázok na chladničke, zrkadle, dverách, ktorý vám pripomenie užitie lieku

• Mať niekoľko tabletiek so sebou v púzdre

Kliknite na www.5gram.eu a dozviete sa viac.
PENTAGRAM – prvý medzinárodný projekt pre pacientov s ulceróznou kolitídou 
alebo Crohnovou chorobou, Vám pomôže. 
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