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Ketonal Active 50mg, 20 kapsułek
 

cena: 20,56 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 20 kaps.

Postać kapsułki

Producent SANDOZ

Rodzaj rejestracji lek

Opis produktu
 

Ketonal Active 50mg to lek o dzia?aniu przeciwzapalnym, przeciwgor?czkowym i przeciwbólowym (nale?y do
grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych – NLPZ). Zawiera substancj? czynn? ketoprofen.

Wskazanie
 Stosuje si? w krótkotrwa?ym, objawowym leczeniu lekkiego do umiarkowanego bólu ró?nego pochodzenia np.
bóle mi??niowe, kostno-stawowe, ból g?owy.

Dawkowanie
 Doro?li i m?odzie? w wieku powy?ej 15 lat: 1 kapsu?ka 3 razy na dob? (co 8 godzin).
Kapsu?ki nale?y przyjmowa? podczas posi?ków, popijaj?c co najmniej po?ow? szklanki wody lub mleka.
Mo?na jednocze?nie przyjmowa? leki zoboj?tniaj?ce sok ?o??dkowy, co pozwoli na zmniejszenie ryzyka
szkodliwego dzia?ania leku na przewód pokarmowy.
Bez konsultacji z lekarzem nie nale?y stosowa? leku d?u?ej ni? przez 5 dni.
Je?li objawy nasil? si? lub nie ust?pi? po 5 dniach, nale?y skontaktowa? si? z lekarzem.
Osoby w podesz?ym wieku: U osób w podesz?ym wieku konieczne jest zachowanie ostro?no?ci ze wzgl?du
na zwi?kszone ryzyko ci??kich dzia?a? niepo??danych. Je?li konieczne jest przyjmowanie niesteroidowych
leków przeciwzapalnych, nale?y zastosowa? najmniejsz? skuteczn? dawk?.
Stosowanie u dzieci i m?odzie?y: Leku nie nale?y stosowa? u osób w wieku poni?ej 15 lat.

Nie przekracza? zalecanej dziennej dawki.

Sk?ad
 Substancja czynna: ketoprofen. Jedna kapsu?ka, twarda zawiera 50 mg ketoprofenu.
Pozosta?e sk?adniki to: laktoza jednowodna, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna.
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Kapsu?ka: ?elatyna, tytanu dwutlenek (E 171), b??kit patentowy (E 131).

Przeciwwskazania
 Nie przyjmowa? leku Ketonal Active:
- je?li pacjent ma uczulenie na ketoprofen lub którykolwiek z pozosta?ych sk?adników tego leku
- je?li u pacjenta wyst?pi?a w przesz?o?ci duszno??, napad astmy oskrzelowej, obrz?k b?ony ?luzowej nosa
lub reakcja skórna (objawiaj?ca si? obrz?kiem skóry lub sw?dz?c? wysypk?) albo innego rodzaju reakcja
alergiczna po zastosowaniu ketoprofenu lub podobnie dzia?aj?cych leków (takich jak kwas acetylosalicylowy
lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, tzw. NLPZ);
- je?li u pacjenta wyst?puje: - ci??ka niewydolno?? serca, - ci??ka niewydolno?? nerek, - ci??ka niewydolno??
w?troby, - sk?onno?? do krwawie?, - czynna choroba wrzodowa ?o??dka i (lub) dwunastnicy albo
wyst?powa?o u niego w przesz?o?ci krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenie lub perforacja
przewodu pokarmowego;
- je?li pacjentka jest w trzecim trymestrze ci??y
- u dzieci w wieku poni?ej 15 lat.

 Uwagi
 Przed u?yciem zapoznaj si? z ulotk?, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotycz?ce dzia?a?
niepo??danych i dawkowanie oraz informacje dotycz?ce stosowania produktu leczniczego, b?d? skonsultuj si?
z lekarzem lub farmaceut?, gdy? ka?dy lek niew?a?ciwie stosowany zagra?a Twojemu ?yciu lub zdrowiu.

 Podmiot odpowiedzialny
 Sandoz GmbH 
 Biochemiestrasse 10 
 6250 Kundl, Austria
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