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Ketonal Active 50mg x20 kapsułek
 

Cena: 11,90 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Sandoz

Postać kapsułki

Substancja
czynna

ketoprofen

Typ produktu produkt leczniczy

Wiek dorośli, dzieci, od 15 roku życia

Opis produktu
 

Wskazania:

Ketonal Active jest lekiem zawierającym ketoprofen - niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ). Produkt zalecany jest w leczeniu
objawowym zapalnych oraz zwyrodnieniowych chorób reumatycznych układu kostnego. Działa również łagodząco na niektóre zespoły
bólowe o umiarkowanym nasileniu, które towarzyszą reumatoidalnemu zapaleniu stawów czy chorobie zwyrodnieniowej stawów.
Produkt wydawany bez recepty!

Właściwości:

Substancją czynną leku Ketonal Active jest ketoprofen. Jest to substancja, która należy do grupy niesteroidowych leków
przeciwzapalnych (NLPZ). Ketoprofen posiada właściwości przeciwzapalne, przeciwbólowe oraz przeciwgorączkowe. Dzięki temu
powszechnie się go stosuje w leczeniu objawów związanych z chorobami reumatycznymi układu kostnego, a także w łagodzeniu bólów
różnego pochodzenia o łagodnym i umiarkowanym nasileniu.

Skład:

substancja czynna: ketoprofen (Ketoprofenum)
substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna, składniki kapsułki:
żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171), błękit patentowy (E 131)

Jedna kapsułka to 50mg ketoprofenu.
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Stosowanie:

Lek Ketonal Active stosuj doustnie według zaleceń lekarza lub zgodnie z opisem na ulotce.
Lek przyjmuj w trakcie posiłku, popijając 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: jedna kapsułka trzy razy dziennie (rano, w południe, wieczorem).
Reumatoidalne zapalenie stawów i choroba zwyrodnieniowa stawów: jedna kapsułka co 6 godzin.
Leczenie bólu: jedna kapsułka co 6-8 godzin.
Maksymalna dawka dobowa ketoprofenu nie powinna przekraczać 200mg (cztery kapsułki).

Z uwagi na podwyższone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych w przypadku osób w podeszłym wieku zaleca się stosowanie
najmniejszej skutecznej dawki.
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