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KETONAL ACTIVE 50mg x 20kaps.
 

Cena: 19,44 zł

Opis słownikowy

MARKA KETONAL

OPAKOWANIE 20 kaps.

POSTAĆ KAPSUŁKI DOUSTNE

PRODUCENT SANDOZ GMBH

PRZECHOWYWA
NIE

TEMPERATURA POKOJOWA

REJESTRACJA LEK BEZ RECEPTY

SUBSTANCJA
CZYNNA

Ketoprofenum

Opis produktu
 

Opis produktu
Ketonal Active to lek w postaci kapsułek, którego substancja czynna - ketoprofen działa przeciwzapalnie, przeciwgorączkowo i
przeciwbólowo. Preparat stosowany jest w krótkotrwałym, objawowym leczeniu bólu o nasileniu lekkim do umiarkowanego o różnym
pochodzeniu, w tym bólu mięśniowego, kostno-stawowego oraz ból głowy.

Działanie
Ketoprofen wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe.

Zastosowanie
Krótkotrwałe, objawowe leczenie lekkiego do umiarkowanego bólu różnego pochodzenia, w tym:

bóle mięśniowe
bóle kostno-stawowe
ból głowy

Sposób użycia
Dorośli i młodzież powyżej 15 lat: 1 kapsułka co 8 godzin podczas posiłków
Bez konsultacji lekarskiej stosować nie dłużej niż 5 dni.
W trakcie leczenia nie wolno spożywać alkoholu.

Można jednocześnie przyjmować leki zobojętniające sok żołądkowy, co pozwoli na zmniejszenie ryzyka szkodliwego działania leku na
przewód pokarmowy.

Przeciwwskazania
Występujące w przeszłości reakcje nadwrażliwości, tj. skurcz oskrzeli, napad astmy oskrzelowej, zapalenie błony śluzowej nosa,
pokrzywka lub innego rodzaju reakcje alergiczne wywołane podaniem ketoprofenu, salicylanów (w tym kwasu acetylosalicylowego, ASA)
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lub innych NLPZ. U takich pacjentów notowano ciężkie, rzadko zakończone zgonem przypadki reakcji anafilaktycznych. Nadwrażliwość
na którąkolwiek substancję pomocniczą leku. III trymestr ciąży. Ciężka niewydolność serca. Czynna choroba wrzodowa żołądka i/lub
dwunastnicy lub krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenie albo perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie. Skaza
krwotoczna. Ciężka niewydolność nerek. Ciężka niewydolność wątroby.

Składniki
Ketoprofen, laktoza jednowodna, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna, żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171), błękit
patentowy (E 131).
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