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Ketolek 50 mg x 20 kaps
 

Cena: 11,12 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 kaps

Postać Kapsułki

Producent SUN-FARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Ketoprofenum

Opis produktu
 

Skład
Jedna kapsułka zawiera 50 mg ketoprofenu (Ketoprofenum).
Substancja pomocnicza o znanym działaniu: jedna kapsułka zawiera 88,3 mg laktozy.

Wskazania i działanie

Krótkotrwałe, objawowe leczenie lekkiego do umiarkowanego bólu różnego pochodzenia, np. bóle mięśniowe, kostno-stawowe,
ból głowy.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Reakcje nadwrażliwości w wywiadzie, takie jak
skurcz oskrzeli, napady astmy oskrzelowej, zapalenie błony śluzowej nosa, pokrzywka lub inne reakcje alergiczne w następstwie
stosowania ketoprofenu, kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). U takich pacjentów
zgłaszano ostre, rzadko powodujące zgon, reakcje anafilaktyczne; znane reakcje fotoalergiczne lub fototoksyczne podczas stosowania
ketoprofenu lub fibratów; niewyjaśnione zaburzenia układu krwiotwórczego; czynna choroba wrzodowa żołądka lub jakiekolwiek
przypadki krwawień z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie; skaza krwotoczna;
krwawienie z naczyń mózgowych lub inne czynne krwawienie; - ciężka niewydolność serca; ciężka niewydolność wątroby lub nerek;
trzeci trymestr ciąży.

Dawkowanie
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 15 lat - 1 kapsułka co 8 godzin.
Bez konsultacji z lekarzem nie należy stosować produktu leczniczego dłużej niż przez 5 dni.

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
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lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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