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Ketokaps Max 50 mg 20 kapsułek
 

Cena: 19,60 pln

Opis słownikowy

Dawka 0,05 g

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 20 kaps.

Postać kaps.miękkie

Producent/
Dystrybutor

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Ketoprofenum

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Czym jest Ketokaps Max i jakie ma działanie? Ketokaps Max jest lekiem, który zawiera jako substancję czynną ketoprofen w dawce 50
mg w każdej kapsułce.  Ketoprofen jest lekiem o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbólowym i przeciwgorączkowym (należy do grupy
niesteroidowych leków przeciwzapalnych – NLPZ). Mechanizm działania ketoprofenu polega prawdopodobnie na hamowaniu syntezy
prostaglandyn.  Wskazania do stosowania leku Ketokaps Max Objawowe leczenie ostrego bólu różnego pochodzenia (np. bóle
mięśniowe i kostno-stawowe, ból głowy, ból zębów, bolesne miesiączkowanie) o nasileniu łagodnym do umiarkowanego.  Substancja
czynna: Ketoprofenum  Skład kapsułek Ketokaps Max Substancją czynną leku jest ketoprofen. 1 kapsułka zawiera 50 mg ketoprofenu. 
Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: makrogol 400, potasu wodorotlenek 50 %, woda oczyszczona oraz otoczka kapsułki o
składzie: żelatyna, sorbitol ciekły, częściowo odwodniony, czerwień koszenilowa (E 124), woda oczyszczona.  Dawkowanie i stosowanie
kapsułek Ketokaps Max Dorośli i młodzież w wieku powyżej 15 lat: zalecana dawka to 1 kapsułka do 3 razy na dobę, co 6 do 8 godzin.
Nie należy przekraczać zalecanej maksymalnej dawki dobowej wynoszącej 3 kapsułki (150 mg). Lek podaje się doustnie. Kapsułkę
należy połknąć w całości (nie rozgryzać), popijając co najmniej połową szklanki wody. Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę
przez najkrótszy okres konieczny do złagodzenia objawów. Jeśli w przebiegu zakażenia jego objawy (takie jak gorączka i ból) utrzymują
się lub nasilają, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem. U niektórych pacjentów celowe może być przyjmowanie leków
neutralizujących lub osłaniających błonę śluzową żołądka w celu zmniejszenia ryzyka szkodliwego działania ketoprofenu na przewód
pokarmowy. Leku Ketokaps Max nie stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 15 lat. Lek Ketokaps Max należy zawsze stosować
dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.  Przeciwwskazania do stosowania leku Ketokaps Max nadwrażliwość na substancję czynną lub na
którąkolwiek substancję pomocniczą; występujące u pacjenta w przeszłości reakcje nadwrażliwości, takie jak skurcz oskrzeli, napad
astmy oskrzelowej, zapalenie błony śluzowej nosa, pokrzywka lub innego rodzaju reakcje alergiczne wywołane podaniem ketoprofenu,
salicylanów (w tym kwasu acetylosalicylowego) lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). U takich pacjentów
notowano ciężkie, rzadko zakończone zgonem przypadki reakcji anafilaktycznych; trzeci trymestr ciąży; czynna choroba wrzodowa
żołądka i (lub) dwunastnicy lub krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenie albo perforacja przewodu pokarmowego w
wywiadzie; skaza krwotoczna; ciężka niewydolność serca; ciężka niewydolność wątroby lub nerek.  Zawartość Opakowanie leku
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Ketokaps Max 50 mg zawiera 20 kapsułek oraz ulotkę.  Sposób przechowywania: poniżej 25°C Producent / Podmiot odpowiedzialny:
HASCO-LEK 
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