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Ketonal Sprint 25 mg, granulat do sporządzenia roztworu
doustnego, 12 saszetek
 

Cena: 17,91 zł

Opis słownikowy

Dawka 25 mg

Opakowanie 12 saszetek

Postać granulat do sporządzenia roztworu
doustnego

Producent SANDOZ GMBH

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Ketoprofenum

Opis produktu
 

Opis
Ketonal Sprint, lek zawiera substancję czynną ketoprofen w postaci ketoprofenu z lizyną. Należy do grupy tzw. niesteroidowych leków
przeciwzapalnych (NLPZ). Ketonal Sprint stosuje się u dorosłych i u młodzieży w wieku 16 lat.

Wskazania
Bolesne miesiączkowanie.
Krótkotrwałe objawowe leczenie u dorosłych i młodzieży w wieku od 16 lat ostrego bólu o lekkim lub umiarkowanym nasileniu, tj. ból:

głowy,
zębów,
spowodowany lekkimi nadwyrężeniami i zwichnięciami.

Działanie

Przeciwbólowe.
Przeciwzapalne.
Przeciwgorączkowe.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież w wieku od 16 lat: 1 saszetka do trzech razy na dobę. Między kolejnymi dawkami należy zachować co
najmniej 8-godzinną przerwę.
Sposób stosowania: otworzyć saszetkę, wsyp zawartość do szklanki z wodą, przyjmując około 50 ml wody na każdą użytą
saszetkę, mieszaj dokładnie przez około 30 sekund aż do rozpuszczenia granulatu, otrzymany roztwór doustny należy wypić
natychmiast po przygotowaniu, podczas posiłku.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekanamex.pl
https://www.aptekanamex.pl/ketonal-sprint-25-mg-granulat-do-sporzadzenia-roztworu-doustnego-12-saszetek.html
https://www.aptekanamex.pl/ketonal-sprint-25-mg-granulat-do-sporzadzenia-roztworu-doustnego-12-saszetek.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Namex

ul. Serocka 3, Warszawa
+48 530 318 828

 

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.

Skład

Substancją czynną jest ketoprofen. Każda saszetka zawiera 25 mg ketoprofenu w postaci ketoprofenu z lizyną (40 mg).
Pozostałe składniki to: mannitol (E 421), powidon K30, aromat miętowy (zawiera maltodekstrynę i gumę arabską), sodu chlorek,
sacharyna sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna.

Przeciwwskazania

Uczulenie na ketoprofen lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
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, 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 chorował na astmę;
Choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy albo występowało u niego w przeszłości krwawienie z przewodu pokarmowego,
owrzodzenie lub perforacja przewodu pokarmowego;
Choroba przewodu pokarmowego, taka jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub chorobę Leśniowskiego-Crohna;
Ciężka niewydolność serca;
Ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek;
Skłonność do krwawień;
Trzeci trymestr 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).
Leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat.

Działania niepożądane

Rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób): napad astmy oskrzelowej, pieczenie, uporczywy ból żołądka z
odczuciem czczości i głodu. Objawy takie mogą
Częstość nieznana: wymioty zawierające krew, silny ból brzucha lub smoliste (czarne) stolce (objawy krwawienia z przewodu
pokarmowego lub perforacji), powstawanie pęcherzy, złuszczanie się skóry lub krwawienie w obrębie skóry ze swędzącą,
grudkowatą wysypką (lub bez niej) w obrębie warg, oczu, jamy ustnej, nosa, narządów płciowych, rąk lub stóp, czasami z
objawami przypominającymi grypę. Mogą to być objawy poważnych reakcji skórnych (tj. zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne
martwicze oddzielanie się naskórka), które wymagają pilnego leczenia. obecność krwi w moczu, zmiany ilości wydalanego
moczu, obrzęk, zwłaszcza nóg, kostek lub stóp, co może wskazywać na poważne schorzenia nerek. Ból w klatce piersiowej
(objaw zawału serca) lub nagły silny ból głowy, nudności, zawroty głowy, drętwienie, niemożność lub trudności w mówieniu,
porażenie (objawy udaru). Przyjmowanie takich leków jak Ketonal Sprint może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka
zawału serca lub udaru mózgu. Objawy ciężkich reakcji alergicznych, takich jak: obrzęk twarzy, warg, jamy ustnej, gardła lub
krtani, powodujący świszczący oddech albo trudności w połykaniu lub oddychaniu, ucisk w klatce piersiowej, szybkie bicie serca,
zmniejszenie ciśnienia krwi prowadzące do

wstrząsu, świąd i wysypka. Skurcz krtani, który powoduje trudności w oddychaniu. Większa podatność na zakażenia, która może być
spowodowana poważnym zaburzeniem dotyczącym krwi, tzw. agranulocytozą. Napady drgawek.

Rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób): nietypowe odczucia skórne, takie jak drętwienie, mrowienie, kłucie,
pieczenie skóry lub dreszcze; bladość skóry, odczucie zmęczenia, omdlewania lub zawrotów głowy, prawdopodobnie
spowodowane przez niedobór krwinek czerwonych w wyniku krwawienia; niewyraźne widzenie; zażółcenie skóry lub białkówek
oczu, które może wskazywać na zaburzenia czynności wątroby.
Częstość nieznana: łatwiejsze niż zwykle powstawanie siniaków lub długotrwałe krwawienie. Mogą to być objawy poważnego
zaburzenia dotyczącego krwi, takiego jak mała liczba płytek krwi. Zaostrzenie choroby jelit o nazwie choroba Leśniowskiego-
Crohna lub zapalenia jelita grubego. Reakcja skóry na światło słoneczne lub promieniowanie UV.
Często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób): niestrawność, ból brzucha, nudności, wymioty.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekanamex.pl
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Namex

ul. Serocka 3, Warszawa
+48 530 318 828

 

Niezbyt często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób): zapalenie błony śluzowej żołądka, zaparcie, biegunka, gazy,
wysypka skórna, świąd, zatrzymanie wody, które może powodować obrzęk rąk lub nóg, ból głowy, zawroty głowy lub senność,
odczucie zmęczenia lub złe samopoczucie.
Rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób): dzwonienie w uszach, zwiększenie masy ciała, owrzodzenie i
zapalenie jamy ustnej.
Częstość nieznana: niewydolność serca z takimi objawami, jak duszność, trudności w oddychaniu w pozycji leżącej, obrzęk stóp
lub nóg, czucie bicia serca, wysokie lub niskie ciśnienie krwi, zaczerwienienie skóry na skutek rozszerzenia naczyń krwionośnych,
przyspieszona czynność serca, zmiany nastroju, pobudliwość, trudności w zasypianiu, zmiany w odczuwaniu smaku, zgaga,
obrzęk wokół oczu, katar, świąd, kichanie i niedrożność nosa, utrata włosów, pokrzywka, zaczerwienienie i zapalenie skóry,
wzniesiona wysypka.
Badania krwi: wyniki badań krwi mogą wskazywać na zaburzenia czynności wątroby lub nerek.

Przechowywanie
W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

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