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Ketonal Active 50mg 10 kaps.
 

Cena: 13,31 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,05 g

Opakowanie 10 kaps.

Postać kaps.twarde

Producent SANDOZ GMBH

Rejestracja

Substancja
czynna

Ketoprofenum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: SANDOZ

ILOŚĆ: 10 kapsułek

 

OPIS:

Kapsułki Ketonal Active to niesteroidowy lek przeciwzapalny.

 

DZIAŁANIE:

Przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne.

 

WSKAZANIA:

Bóle różnego pochodzenia: głowy (w tym migrena), mięśni, zębów, nerwobóle, bóle menstruacyjne, kostno-stawowe, pooperacyjne i
pourazowe. Lek łagodzi objawy przeziębienia i grypy, takie jak: gorączka, bóle gardła, bóle mięśniowe i kostno-stawowe.
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DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

Dorośli i dzieci powyżej 15. roku życia: jedna kapsułka trzy razy dziennie (rano, w południe, wieczorem). Reumatoidalne zapalenie
stawów i choroba zwyrodnieniowa stawów: jedna kapsułka co 6 godzin. Leczenie bólu: jedna kapsułka co 6-8 godzin. Maksymalna
dawka dobowa ketoprofenu nie powinna przekraczać 200 mg (cztery kapsułki). Ze względu na podwyższone ryzyko wystąpienia działań
niepożądanych w przypadku osób w podeszłym wieku zaleca się stosowanie najmniejszej skutecznej dawki.

 

SKŁAD:

Substancja czynna: ketoprofen (Ketoprofenum), substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, magnezu stearynian, krzemionka
koloidalna bezwodna, składniki kapsułki: żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171), błękit patentowy (E 131). Jedna kapsułka zawiera 50mg
ketoprofenu.

 

OSTRZEŻENIA: 

Nie stosować w razie: uczulenia na ketoprofen lub którykolwiek ze składników leku; jeśli u pacjenta wystąpiła wcześniej duszność, napad
astmy oskrzelowej, obrzęk błony śluzowej nosa lub reakcja skórna albo innego rodzaju reakcja alergiczna po zastosowaniu ketoprofenu,
lub podobnie działających leków; jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność serca, ciężka niewydolność nerek, ciężka niewydolność
wątroby, skłonność do krwawień, czynna choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy albo występowało u niego w przeszłości
krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenie lub perforacja przewodu pokarmowego; jeśli pacjentka jest w trzecim trymestrze
ciąży. 

Leku nie można stosować u dzieci poniżej 15 lat.

 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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