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Ketonal Active 0,05 g 20 kapsułek
 

cena: 17,86 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała głowa, kości, mięśnie, stawy

Działanie przeciwbólowe

Opakowanie 20 sztuk

Postać kapsułki twarde

Producent SANDOZ GMBH

Sposób aplikacji doustnie

Substancja
czynna/dawka

Ketoprofenum

Wskazania ból, nerwoból, stłuczenie

Opis produktu
 

Ketonal Active, 50 mg, kapsułki twarde.

Skład: 
Jedna kapsułka, twarda zawiera 50 mg ketoprofenu oraz 186, 10 mg laktozy jednowodnej.

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

Przeciwwskazania: 
Występujące w przeszłości reakcje nadwrażliwości, tj. skurcz oskrzeli, napad astmy oskrzelowej, zapalenie błony śluzowej nosa,
pokrzywka lub innego rodzaju reakcje alergiczne wywołane podaniem ketoprofenu, salicylanów (w tym kwasu acetylosalicylowego, ASA)
lub innych NLPZ. U takich pacjentów notowano ciężkie, rzadko zakończone zgonem przypadki reakcji anafilaktycznych. Nadwrażliwość
na którąkolwiek substancję pomocniczą leku, III trymestr ciąży. Ciężka niewydolność serca. Czynna choroba wrzodowa żołądka i/lub
dwunastnicy lub krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenie albo perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie. Skaza
krwotoczna. Ciężka niewydolność nerek. Ciężka niewydolność wątroby.

Dawkowanie:
Dorośli i młodzież powyżej 15 lat. 1 kapsułka co 8 godzin. Jedna kapsułka twarda zawiera 50 mg ketoprofenu.

Sposób podawania:
Podanie doustne. Kapsułki należy przyjmować podczas posiłków, popijając co najmniej połową szklanki wody lub mleka. Bez konsultacji
z lekarzem nie należy stosować produktu leczniczego dłużej niż przez 5 dni.

Dla kogo?
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Dla osób doraźnie potrzebujących skutecznego środka przeciwbólowego w leczeniu lekkiego do umiarkowanego bólu różnego
pochodzenia, m.in.:

bóle kostno-stawowe
bóle głowy
bóle mięśniowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl, Austria. Informacja o leku dostępna w Sandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50C,
02-672 Warszawa, tel. 22 209 70 00, www.sandoz.pl.
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