
 
FamilyPharm sp. z o.o.
ul. Przejazd 6, Koluszki

+48 663 303 609
 

 

Ketonal Sprint 25 mg, granulat do sporządzenia roztworu
doustnego, 12 saszetek KRÓTKA DATA do 022-02-28
 

Cena: 16,95 zł

Opis słownikowy

Dawka 0,025 g

Opakowanie 12 sasz.

Postać gran.do sporz.rozt.doust.

Producent SANDOZ GMBH

Rejestracja LEK

Substancja
czynna

Ketoprofenum

Opis produktu
 

Opis leku:

Lek Ketonal Sprint zawiera substancję czynną ketoprofen w postaci ketoprofenu z lizyną. Należy do grupy tzw. niesteroidowych leków
przeciwzapalnych – NLPZ.

Lek Ketonal Sprint stosuje się u dorosłych i u młodzieży w wieku 16 lat lub starszej w krótkotrwałym objawowym leczeniu lekkiego lub
umiarkowanego ostrego bólu, takiego jak:
ból głowy
bóle zębów
bolesne miesiączkowanie
ból spowodowany lekkimi nadwyrężeniami i zwichnięciami

Dorośli: należy skonsultować się z lekarzem, jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej po 3 dniach w przypadku gorączki
lub po 5 dniach w przypadku bólu.
Młodzież: jeśli po 3 dniach stosowania leku nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skonsultować się z lekarzem.

 Kiedy nie przyjmować leku Ketonal Sprint

jeśli pacjent ma uczulenie na ketoprofen lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
jeśli u pacjenta wystąpiła w przeszłości reakcja alergiczna po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub leku przeciwbólowego, np.
ketoprofenu, ibuprofenu albo diklofenaku, taka jak:
napad astmy, trudności w oddychaniu
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obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła
pokrzywka, świąd nosa i wodnisty wyciek z nosa
innego rodzaju reakcje alergiczne

U takich pacjentów notowano ciężkie, rzadko zakończone zgonem ciężkie reakcje alergiczne.
jeśli pacjent ma chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy albo występowało u niego w przeszłości krwawienie z przewodu
pokarmowego, owrzodzenie lub perforacja przewodu pokarmowego;
jeśli pacjent ma chorobę przewodu pokarmowego, taką jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub chorobę Leśniowskiego-Crohna;
jeśli pacjent ma ciężką niewydolność serca;
jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek;
jeśli pacjent ma skłonność do krwawień;
jeśli pacjentka jest w trzecim trymestrze ciąży.

Leku Ketonal Sprint nie należy stosować bez wyraźnego zalecenia lekarza, jeśli u pacjenta istnieje zwiększone ryzyko powikłań
dotyczących żołądka, np. jeśli pacjent jest w podeszłym wieku albo przyjmuje niektóre inne leki, takie jak leki przeciwzakrzepowe, leki
przeciwpłytkowe, kortykosteroidy, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne lub selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
(tzw. SSRI), patrz także niżej "Ostrzeżenia i środki ostrożności” i „Ketonal Sprint a inne leki”.

 Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Ketonal Sprint należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli pacjent:
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