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Ketonal active 50 mg x 20 kaps
 

Cena: 17,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 kaps

Postać Kapsułki

Producent SANDOZ

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Ketoprofenum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Ketonal Active w postaci kapsułek twardych jest produktem z ketoprofenem, który ma działanie przeciwgorączkowe,
przeciwzapalne i przeciwbólowe. Może być stosowany przez pacjentów dorosłych oraz młodzież w wieku powyżej 15 lat. Na co jest
Ketonal Active? Wskazaniem do stosowania leku jest ból różnego pochodzenia, o nasileniu od lekkiego do umiarkowanego. Stosuje się
go w krótkotrwałym leczeniu objawowym. Lek może być pomocny między innymi przy bólach głowy i bólach kostno-stawowych, poza
tym znajduje zastosowanie w przypadku bólów mięśniowych oraz przy pourazowych dolegliwościach bólowych. Może być przyjmowany
przy bólach menstruacyjnych, bólach zębów, a także przy innego rodzaju dolegliwościach bólowych. Substancja czynna leku Ketonal
Active, ketoprofen, to niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ).

W opakowaniu znajduje się 20 kapsułek Ketonal Active. W skład 1 kapsułki wchodzi 50 mg ketoprofenu oraz składniki pomocnicze.
Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z dołączoną do niego ulotką i postępować zgodnie ze wskazaniami w niej zawartymi,
chyba że lekarz wskaże inaczej. Zalecane dawkowanie leku Ketonal Active to 1 kapsułka przyjmowana w razie konieczności 3 razy na
dobę, z zachowaniem odstępów między dawkami wynoszących minimum 8 godzin. Lek należy przyjmować podczas posiłków i popijać
go przynajmniej 0,5 szklanki wody bądź mleka. By zredukować ryzyko szkodliwego wpływu kapsułek Ketonal Active na układ
pokarmowy, można dodatkowo przyjąć lek zobojętniający kwasy żołądkowe.

Lek Ketonal Active może wywoływać u niektórych pacjentów działania niepożądane. Niektóre skutki uboczne wymagają
natychmiastowego zgłoszenia się do lekarza lub szpitalnego oddziału ratunkowego (opisano je w ulotce). Jeśli chodzi o inne skutki
uboczne Ketonal Active, bardzo często lek przyczynia się do zwiększenia wyników laboratoryjnych testów czynności wątroby, a często
powoduje złe samopoczucie, astenię, nudności, wymioty, niestrawność oraz dolegliwości bólowe brzucha. Pozostałe możliwe działania
niepożądane leku, które występują niezbyt często, rzadko, bardzo rzadko lub z nieznaną częstotliwością zostały wypisane w ulotce.

Nie każdy powinien stosować Ketonal Active, gdyż w ulotce wymienione są również pewne przeciwwskazania. Lek nie powinien być
przyjmowany przez pacjentów uczulonych na ketoprofen bądź którykolwiek z pozostałych składników kapsułek. Nie należy go
przyjmować, jeśli u pacjenta w przeszłości wystąpiła jakakolwiek reakcja alergiczna na NLPZ. Przeciwwskazaniem jest też ciężka
niewydolność serca, nerek lub wątroby, a także skłonność do krwawień oraz choroba wrzodowa czynna lub w wywiadzie. Lek Ketonal
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Active nie powinien być stosowany przez pacjentki w ostatnim trymestrze ciąży, a także przez kobiety karmiące piersią. Jest
nieodpowiedni dla dzieci w wieku poniżej 15 lat. Należy też uważać na możliwe interakcje leku Ketonal Active z innymi produktami
leczniczymi – więcej informacji na ten temat znajduje się w ulotce.

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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