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Ketonal Sprint 25 mg 12 saszetek
 

Cena: 18,27 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,025 g

Opakowanie 12 sasz.

Postać gran.do p.roztw.doust.

Producent SANDOZ GMBH

Rejestracja

Substancja
czynna

Ketoprofenum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: SANDOZ

ILOŚĆ: 12 saszetek 

 

OPIS:

Ketonal Sprint to lek w postaci granulatu do sporządzania roztworu doustnego.

 

DZIAŁANIE:

Zawarty w leku ketoprofen wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe.

 

WSKAZANIA:

Objawowe krótkotrwałe leczenie lekkiego lub umiarkowanego ostrego bólu, takiego jak ból głowy, ból zębów, bolesne miesiączkowanie,
ból po lekkich nadwyrężeniach.
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DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

Dorośli i młodzież w wieku od 16 lat: 1 saszetka do 3 raz na dobę. Napełnić szklankę do połowy wodą (50ml), wsypać do niej zawartość
saszetki i dokładnie mieszać przez około 30 sekund. Powstały roztwór wypić natychmiast po przygotowaniu, podczas posiłku. Podanie
doustne. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 

SKŁAD:

Każda saszetka zawiera 25 mg ketoprofenu w postaci ketoprofenu z lizyną (40 mg).

 

OSTRZEŻENIA: 

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną, kwas acetylosalicylowy (ASA) lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne
(NLPZ), lub na którąkolwiek substancję pomocniczą (w tym występujące w przeszłości reakcje nadwrażliwości, tj. skurcz oskrzeli, napad
astmy, zapalenie błony śluzowej nosa, pokrzywka lub inne reakcje alergiczne wywołane przez ketoprofen, ASA lub inne NLPZ. U takich
pacjentów notowano ciężkie, rzadko śmiertelne przypadki reakcji anafilaktycznych). Astma w wywiadzie. Czynna choroba wrzodowa
żołądka i/lub dwunastnicy lub krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenie albo perforacja przewodu pokarmowego w
wywiadzie. Choroba Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Ciężka niewydolność serca. Ciężka niewydolność
wątroby. Ciężka niewydolność nerek. Skaza krwotoczna. III trymestr ciąży.

 

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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