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Ketonal active 50 mg x 10 kaps
 

Cena: 10,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 kaps

Postać Kapsułki

Producent SANDOZ

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Ketoprofenum

Opis produktu
 

Wskazania i działanie
Ketoprofen wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Z tego względu produkt leczniczy Ketonal Active
najczęściej zalecany jest w leczeniu objawów związanych z chorobami reumatycznymi układu kostnego, a także w łagodzeniu bólów
różnego pochodzenia o nasileniu od łagodnego do umiarkowanego.

Skład

Substancja czynna: ketoprofen (Ketoprofenum).
Jedna kapsułka zawiera 50mg ketoprofenu

Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna, składniki kapsułki:
żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171), błękit patentowy (E 131).

Dawkowanie
Stosować doustnie według zaleceń lekarza lub zgodnie z opisem na ulotce.
Stosować w trakcie posiłku, popijać wodą lub mlekiem (około 100ml). W niektórych przypadkach zaleca się równoczesne stosowanie
leków zobojętniających kwas solny w żołądku.
Dorośli i dzieci powyżej 15 roku życia:
Przyjmować jedną kapsułkę trzy razy dziennie (rano, w południe, wieczorem).
Reumatoidalne zapalenie stawów i choroba zwyrodnieniowa stawów:
Stosować jedną kapsułkę co 6 godzin.
 Leczenie bólu:
Przyjmować jedną kapsułkę co 6-8 godzin.
Maksymalna dawka dobowa ketoprofenu to 4 kapsułki.
U osób w podeszłym wieku ze względu na podwyższone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych zaleca się stosowanie najmniejszej
skutecznej dawki.
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Przeciwwskazania
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku. Nie stosować w przypadku, gdy występowała wcześniej
reakcja nadwrażliwości (np. skurcz oskrzeli, napad astmy oskrzelowej, zapalenie błony śluzowej nosa, pokrzywka) po zastosowaniu
ketoprofenu, salicylanów (w tym kwasu acetylosalicylowego) lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Nie stosować w
przypadku: ciężkiej niewydolności serca, nerek, wątroby, przewlekłej niestrawności, skłonności do krwawień, astmy oskrzelowej i
zapalenia błony śluzowej nosa, czynnej lub nawracającej choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy, występujących w przeszłości
krwawień z przewodu pokarmowego, perforacji przewodu pokarmowego (w tym tych, związanych ze stosowaniem niesteroidowych
leków przeciwzapalnych), bólu okołooperacyjnego po zabiegu wszczepienia pomostów naczyniowych. Nie stosować poniżej 15. roku
życia. Nie stosować u kobiet w III trymestrze ciąży (w I i II trymestrze wyłącznie ze wskazania lekarza). Nie zaleca się stosować w
okresie karmienia piersią.

Wstęp
Lek Ketonal Active w postaci kapsułek twardych to preparat, którego substancją czynną jest ketoprofen, czyli związek należący do
NLPZ o właściwościach przeciwbólowych, przeciwzapalnych i przeciwgorączkowych. Lek przeznaczony jest do krótkotrwałego leczenia
objawowego dolegliwości bólowych różnego pochodzenia, a tym na przykład bólów głowy, bólów mięśniowych czy też kostno-
stawowych. Preparat przeznaczony jest dla pacjentów dorosłych oraz młodzieży od 15. roku życia.

Wskazaniem do stosowania leku Ketonal Active jest ból o różnorodnym pochodzeniu i nasileniu od łagodnego do umiarkowanego. Jako
że substancją czynną preparatu jest ketoprofen, który zaliczany jest do niesteroidowych leków przeciwzapalnych, funkcją Ketonal
Active jest redukcja dolegliwości bólowych. Lek wykazuje właściwości przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe, a
najczęściej zalecany jest do stosowania w przypadku chorób reumatycznych układu kostnego czy też dolegliwości bólowych głowy i
mięśni.

W opakowaniu znajduje się 10 kapsułek twardych Ketonal Active. 1 kapsułka leku zawiera 50 mg ketoprofenu, a także składniki
pomocnicze. Lek należy stosować zgodnie z ulotką, chyba że lekarz zaleci inaczej. Zalecane dawkowanie Ketonal Active to 1 kapsułka
leku przyjmowana trzy razy dziennie, w odpowiednich odstępach czasowych (co 8 godzin). Lek należy przyjmować doustnie w czasie
posiłku, popijając go około ½ szklanki wody lub mleka. U niektórych pacjentów zasadne może być równoczesne stosowanie preparatów
o działaniu zobojętniającym kwas solny w żołądku. Ma to na celu redukcję ryzyka szkodliwego wpływu leku na przewód pokarmowy
pacjenta. Lek Ketonal Active nie powinien być stosowany bez konsultacji z lekarzem dłużej niż przez 5 dni. Jeśli w tym czasie objawy nie
ustąpią lub nasilą się, należy skonsultować się z lekarzem. Nie wolno przyjmować większej dawki leku niż zalecana, gdyż może to
prowadzić do wystąpienia objawów przedawkowania.

Kapsułki Ketonal Active mogą u niektórych pacjentów wywoływać działania niepożądane. Bardzo częste skutki uboczne Ketonal
Active to wzrost wyników testów czynności wątroby. Często natomiast pacjenci zgłaszają złe samopoczucie i astenię, a także bóle
brzucha, nudności, wymioty i niestrawność. Do niezbyt częstych działań niepożądanych zaliczyć można bóle i zawroty głowy,
wzmożoną senność, a także reakcje alergiczne, świąd i wysypkę. Pacjenci mogą również zmagać się z zaparciami, wzdęciami, biegunką
bądź zapaleniem śluzówki żołądka. W związku z zażyciem Ketonal Active niezbyt często występują obrzęki i hiperkaliemia. W ulotce
wymienia się także rzadkie oraz bardzo rzadkie skutki uboczne leku Ketonal Active, a dodatkowo działania niepożądane, których
częstości występowania nie można określić na podstawie aktualne zgromadzonych informacji. Z tego między innymi powodu należy
zapoznać się przed przyjęciem Ketonal Active z jego ulotką i zachować ją przez czas stosowania leku.

Lek Ketonal Active nie powinien być stosowany przez wszystkich pacjentów, gdyż posiada również przeciwwskazania do terapii.
Preparatu leczniczego nie powinno się stosować w przypadku nadwrażliwości na ketoprofen lub składniki pomocnicze kapsułek. Nie jest
to także produkt dedykowany pacjentom, u których wystąpiła już kiedyś reakcja nadwrażliwości na ketoprofen, salicylany bądź inne
niesteroidowe leki przeciwzapalne. Do przeciwwskazań Ketonal Active zaliczyć można także wiek poniżej 15. roku życia, III trymestr
ciąży (a I i II jedynie na wyraźne zalecenie lekarza), a także karmienie piersią. Leku nie powinny stosować osoby z ciężką niewydolnością
serca, wątroby bądź nerek, a także pacjenci z astmą oskrzelową, przewlekłą niestrawnością, czy też skłonnością do krwawień. Nie jest to
także lek dla osób z zapaleniem śluzówki nosa, chorobą wrzodową i perforacją przewodu pokarmowego. Nie jest dodatkowo wskazany u
osób, u których w przeszłości występowały krwawienia z układu pokarmowego. Ketonal Active nie powinno się stosować również w
związku z bólem po zabiegu wszczepienia pomostów naczyniowych.

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
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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