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Ketonal Sprint 25 mg x 12 sasz
 

Cena: 16,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 12 sasz

Postać Proszki

Producent SANDOZ

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Ketoprofenum

Opis produktu
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Sprintem
pokonaj ból
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Bóle
głowy
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Bóle
zębów

 

 

  

Bóle
menstruacyjne
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Bóle
urazowe
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Bóle kości
i stawów

 

 

  

Bóle
mięśni
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  Możesz pozwolić sobie na życie bez bólu! Zamknięty w wygodnych saszetkach Ketonal Sprint w formie granulatu do rozpuszczania
zawiera ketoprofen, który szybko radzi sobie z bólem. Ketonal Sprint działa też przeciwzapalnie i przeciwgorączkowo, dlatego
ma szerokie spektrum zastosowań.  

  Sprawdź, jak łatwo możesz
  pozbyć się dyskomfortu!  

Właściwości

  Ketonal Sprint to połączenie ketoprofenu z lizyną o wyjątkowo skutecznym działaniu przeciwbólowym. Dzięki połączeniu z lizyną
działa jeszcze szybciej, ponieważ lizyna jest odpowiedzialna za procesy regeneracji organizmu. Dzięki unikatowej formule i postaci
granulatu lek szybko łagodzi ból. Poręczną saszetkę można mieć zawsze przy sobie, a w razie potrzeby, zawarty w niej granulat
rozpuścić w wodzie. Miętowy aromat gotowego roztworu ułatwia przyjmowanie leku.  

  
  

Łagodzenie bólu z Ketonalem Sprint

  Ketonal Sprint łagodzi bóle rozmaitego pochodzenia. Skutecznie zmniejsza:

ból głowy,
ból zęba,
ból menstruacyjny,
ból kości i stawów,
ból mięśni,
bóle urazowe.
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Stosowanie

  W jednej saszetce Ketonalu Sprint jest 25 mg ketoprofenu (Ketoprofenum) z lizyną. Aby zażyć lek, wystarczy rozpuścić jej zawartość
w wodzie. Pojedyncza saszetka to jedna dawka leku.  

 

 

 

 

  

 
 silne działanie 

  

 
 szybkość działania 
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 rozpuszczalna forma 

  

 
 działalność przeciwbólowa,   przeciwzapalna, przeciwgorączkowa

  Dawkowanie: dorośli i młodzież powyżej 16 roku życia 1 saszetka do 3 razy na dobę. Pomiędzy kolejnymi dawkami należy zachować
8 godzin przerwy.  
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Dlaczego Ketonal Sprint
 cieszy się zafaniem konsumentów?  

  Ketonal Sprint, którego substancją czynną jest ketoprofen, wyróżnia się szybkim i skutecznym działaniem. Jednocześnie
ma przyjemny smak, co znacznie ułatwia przyjmowanie leku. Ponieważ nie zawiera glutenu i laktozy mogą go przyjmować osoby
z nietolerancją tych substancji.  

  
 

 

  

nie zawiera
  cukrów prostych
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ma przyjemny
  i delikatny miętowy
  aromat
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jest pozbawiony
  glutenu i laktozy

 

  
  

Bezpieczeństwo

  Ketonal Sprint jest przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 roku życia. Lek bez konsultacji z lekarzem może być
stosowany przez osoby dorosłe przez 5 dni lub 3 dni w przypadku młodzieży. Nie należy przyjmować leku w ostatnich 3 miesiącach
ciąży. Aby ograniczyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, zapoznaj się z dołączoną do opakowania ulotką i przeciwwskazaniami
do stosowania leku.  
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Poznaj inne produkty Ketonal

  

Ból Cię blokuje, a musisz wrócić do pełnej sprawności?

Sięgnij po Ketonal Active i przekonaj się, jak szybko podejmiesz kolejne wyzwania!

  KETO/067/09-2022  

 

  

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

 

Informacje o produkcie
Ketonal Sprint w formie saszetek to lek, który nie powinien być stosowany bez wyraźnego zalecenia ze strony lekarza – zwłaszcza jeśli
u pacjenta występuje zwiększone ryzyko wystąpienia powikłań ze strony żołądka. Dotyczy to osób w podeszłym wieku oraz
przyjmujących leki przeciwpłytkowe, przeciwzakrzepowe, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, kortykosteroidy lub inne
niesteroidowe leki przeciwzapalne. Pacjenci, którzy zmagają się z długotrwałym zapaleniem błony śluzowej nosa lub zatok, polipami
nosa oraz osoby mające za sobą chorobę serca taką jak umiarkowana zastoinowa niewydolność serca powinni skonsultować się z
lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku. Stosowanie saszetek Ketonal Sprint  nie jest wskazane w przypadku pacjentów,
którzy mają za sobą zabieg pomostowania tętnic wieńcowych, zmagają się z chorobą nerek lub wątroby w łagodnym bądź
zaawansowanym stadium, mają lub mieli w przeszłości wysokie ciśnienie krwi, choroby naczyń krwionośnych, chorują na cukrzycę lub
mają wysoki poziom cholesterolu. Ponadto lek Ketonal Sprint nie jest zalecany palaczom tytoniu i osobom w podeszłym wieku.

Istnieje ryzyko, że Ketonal Sprint ukryje objawy zakażenia typu gorączka lub ból. Z tego względu może opóźnić wdrożenie
odpowiedniego leczenia, co przełoży się na większe ryzyko powikłań. Nie zaleca się przyjmowania preparatu jeśli pacjent dodatkowo
zażywa leki przeciwbólowe typu ibuprofen, naproksen czy diklofenak, kwas acetylosalicylowy oraz leki zawierające substancję, której
nazwa kończy się na -koksyb. Ponadto Ketonalu Sprint nie powinno się łączyć z preparatami ukierunkowanymi na zahamowanie
procesu krzepnięcia krwi, zawierającymi lit, metotreksat, fenytoinę lub sulfonamidy. W razie konieczności jednoczesnego stosowania
ważne jest kontrolowanie stanu pacjenta przez lekarza. Podczas przyjmowania leku nie jest wskazane karmienie piersią, ze względu na
to, iż nie wiadomo, czy preparat przenika do mleka kobiecego. Osoby planujące ciążę lub mające problem z poczęciem powinny
skonsultować się z lekarzem, bowiem przyjmowanie ketoprofenu, substancji czynnej leku, może wiązać się z takimi skutkami.

Ketonal Sprint nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, jednak w razie wystąpienia zawrotów głowy,
drgawek, zaburzeń widzenia lub senności nie należy wykonywać takich czynności. Lek jest uznawany za wolny od sodu, bowiem w
jednej saszetce znajduje się mniej niż 1 mmol (23 mg). Preparat należy stosować przez możliwie najkrótszy czas, aż do złagodzenia
objawów. W razie nasilenia się bólu lub gorączki konieczny jest kontakt z lekarzem. Po otwarciu saszetki, proszek trzeba wsypać do 50
ml wody i wymieszać, aż do dokładnego rozpuszczenia granulatu. Roztwór należy wypić natychmiast po przyrządzeniu. W razie
przyjęcia większej dawki niż zalecana trzeba udać się do najbliższego szpitala lub skonsultować się z lekarzem. Do objawów
wskazujących na przedawkowanie należą senność, wymioty, bóle w podbrzuszu, nudności i letarg. W przypadku pominięcia dawki,
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zalecane jest jej możliwie najszybsze uzupełnienie. Jeśli jednak zbliża się pora przyjęcia kolejnej saszetki, nie powinno przyjmować się
pominiętego leku.

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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