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Cetoprofeno injetavel bula pdf

Cetoprofeno (Oral; Injetado; Tema; Retal) (substância ativa) Referência: Artrosil (Aché); BI-Profenid (Sanofi-Aventis); Profenid (Sanofi-Aventis); Gel profenida (Sanofi-Aventis); Proenida enteric; Profenide retardado; Profenida IM; Profenid IV Genérico: rotulado G Similar: Artrinide (União Química); Flamador (Legrand) Cápsula de Uso Oral
50 mgs: Profenida; G Tablet 100 mgs: G Tablet 150 mgs: BI-Profenid Drops 2% (20 mg/ml): Profenide; G Xarope 1mg/ml: Comprimido de liberação Profenid Enteric 100 mgs: Comprimido de liberação prolongada enteric profenid 200 mgs: Profenide retardado; G Suppositório retal use 100 mgs: Profenide Uso tópico (na pele) Gel 25
mg/g: Gel profenida; G Para injeção (solução): 100 mg/2 ml: Profenide IM; G Injetável (pó) 100 mgs: Profenide IV; G Armazenamento antes de abrir Temperatura ambiente (15-30°C). Proteção de luz: sim, necessário. Aparência de pó seco: cápsula de liberação prolongada de cetoprofeno quase branca 160 mgs: Cápsula de liberação
prolongada de artrosil 320 mgs: Artrose O que é um analgésico; antigo; antidismenorreico; contra o enxame; antirreheumático; anti-inflamatório (ácido propônico (derivado); anti-inflamatório não esteroide). Para que é a artrite reumatoide; bursite; capulite; dismenorreia; enxaqueca (supressor); espondilite anquilosante; fundos; osteoartrite
(artrose); Sinusite. Como anti-inflamatórios não esteroides geralmente indot atividade da enzima ciclooxygenase, o que leva a uma diminuição na síntese de prostaglandinas. Parte do efeito de ação anti-inflamatória é justificada por essa diminuição das prostaglandinas em tecidos inflamados; o efeito analgésico deve-se, em parte, a
essa diminuição da atividade de prostaglandina; efeito antitérmico com toco central no centro hipotalâmico da regulação do calor; efeitos antirreheumáticos e anti-comércio por mecanismos anti-inflamatórios e analgésicos (não há estimulação do eixo pituitário e adrenal e nenhum efeito na correção da hiperuricemia). Como usar o uso
oral - Comprimido ou Doses de Cápsula - Doses •Doses em termos de Cetoprofeno. • tome o medicamento 30 minutos antes ou 2 horas após uma refeição. Adultos de 150 a 200 mgs por dia, divididos em 3 ou 4 tomadas. Nutrição de manutenção: a menor dose possível. Limite de dose adulta: 300 mgs por dia. Comprimido ou cápsula
de liberação longa – Doses •doses como Cetoprofeno (Profenid) ou Lysinate Ketoprofen (artrose) •engula inteiro, sem quebrar, abrir ou mastigar. Adultos não são destinados ao tratamento inicial; é a possibilidade de manter o tratamento que permite o uso de apenas uma administração por dia (Profenid Retard 200 mgs ou Artrosil 320
mgs) ou duas vezes por dia (Artrosil 160 mgs). Gotas ou xarope - Doses •doses em termos de Cetoprofeno. • dissolver as gotas em água filtrada. Adultos 50 mgs a cada 6 ou 8 horas. Crianças de 7 a 11 anos: 25 mg a cada 6 a 8 horas. 1 a 6 anos: 1 mg por kg de peso corporal a cada 6 a 8 horas. uso tópico (na pele) - Doses de gel -
Doses •doses em termos de •não se aplicam a membranas mucosas (olhos e boca), lesões cutâneas infectadas (pus) ou feridas abertas. Adultos e crianças referem-se a um lugar dolorido ou inflamado, 2 ou 3 vezes por dia, região facilmente massageada. Uso retal (em rehest, através do reto) - Doses supositórias - Doses • doses em
termos de Ketoprofen. Adultos 200 mgs por dia (100 mgs pela manhã e 100 mg à noite antes de dormir). Uso injetável - Preparação de cetoprofeno (solução) 100 mg/2 ml - Via intramuscular Estabilidade após abertura: uso imediato Administração: em adultos, no buttose (quadrante superior externo). Cetoprofeno (pó) 100 mgs – Infusão
intravenosa Reconstituição/Diluição do diluente: Cloreto de sódio 0,9%; Glicose 5%. Volume: 100 - 150 ml. Após diluição imediata do uso. Tempo de infusão: 20 minutos. Uso injetável - Doses • doses como Ketoprofen. Adultos intramuscularmente: 100 mgs a cada 12 horas. A dose máxima é de 300 mgs por dia. rota intravenosa: 100 a
300 mgs por dia. O uso não deve exceder 48 horas (2 dias). Pacientes idosos: são mais suscetíveis aos efeitos colaterais da droga. Cuidados especiais (os itens abaixo dizem respeito principalmente às apresentações orais, injetáveis e supositórias de Ketoprofen). Risco na gravidez classe B (anti-inflamatórios não esteroides não são
recomendados na segunda metade da gravidez pela possibilidade de defeitos circulatórios do feto e aumento do período de gestação) A amamentação não se sabe se é eliminada no leite. Problemas sem documentos. Não use alergia à droga, ácido acetilsalicílico ou analgésicos não esteroides; um histórico de pólipos nasais
associados ao broncoespasmo induzido por aspirina (estreitamento dos brônquios) (risco de reação alérgica grave); a outra metade da gravidez (possibilidade de defeitos circulatórios do feto e aumento do período de gestação); 18 anos de idade (segurança e eficácia não foram estabelecidas). para supositório: hemorroidas; lesão
inflamatória em anu ou rehest (lesão ou história atual); sangrando do reto. Avaliar riscos x Benefícios: histórico de doença gastrointestinal atual, como sangramento ou doença péptica, hemofilia ou outros problemas hemorrágicos (risco aumentado de sangramento); idosos (maior tendência a reações adversas); asma (pode piorar). As
reações mais comuns (ocorrem em pelo menos 10% dos pacientes): Gastrointestinal: indigestão. Fígado: testes anormais de função hepática. Tenha cuidado ao usar outros produtos. Cetoprofeno •pode aumentar o risco de efeitos colaterais com: ciclosporina. •pode aumentar o risco de reações adversas gastrointestinais com: álcool;
corticosteroides; ácido acetilsalicylic e outros anti-inflamatórios não esteroides. •pode aumentar o risco de sangramento com: varfarina; anticoagulante oral; heparina; agente trombolítico (alteleplase, anisteplase, estreptokinase, urokinase); cefamandol; cefoperazone; cephototethane; plicamycina; ácido valpróico. •pode aumentar o efeito
de: methodrex; fenitoína; Lítio. • pode reduzir o efeito de: diurético (especialmente triantheno). •pode aumentar a intolerância à luz com: medicina de fotosensibilização. •pode aumentar seu efeito por: ácido acetilsalicílico; Probenecide. Outras considerações importantes •não bebem álcool (risco de ulceração). •cuidado com as operações
(aumenta o risco de sangramento). • evite a exposição ao sol (risco de sensibilidade). •não fale com outros medicamentos anti-inflamatórios não esteroides ou analgésicos, a menos que seu médico justifique. MEDICAMENTOS COM CETOPROFEN COMPOSTO• Artrifenyl• Artrosil• Bi-profenide• Ceprofen• Ketoprofen• Flamador•
Profenid Gel• Profenide iv injetou cetoprofeno 100 mgProfeno, Lei nº 9.787, 1999. FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO: Pó de liofilíase para solução para injeção Embalagem contendo 25 ou 50 frascos de ampolas-ampolas USO ADULTO: Cada frasco-ampola contém: cetoprofeno 100 mg excipiente q.s.p. 1 excipientes para
frasco e ampola: glycina, citrico e hidróxido de sódio. Informações do paciente O cetoprofeno é um medicamento anti-inflamatório, analgésico e antiterrorial indicado para o tratamento de inflamação e dor resultante de processos reumáticos (doenças que podem afetar músculos, articulações e esqueletos), trauma (lesões internas ou
externas resultantes de um agente externo) e dor em geral. Dessa forma, o cetoprofeno pode ser usado para tratar a dor antes e depois da cirurgia e outras patologias dolorosas. Como funciona esse medicamento? Cetoprofeno de natureza não hormonal, que tem propriedades anti-inflamatórias, antitérmicas e analgésicos. O
cetoprofeno inibe a agregação plaqueta (conectando plaquetas umas às outras) e a síntese de prostaglandina (um mediador químico associado à inflamação), mas seu mecanismo exato de ação não é totalmente conhecido. O início da ação é verificado 5 minutos após a administração do cetoprofeno. QUANDO EU NÃO DEVO USAR
ESTE REMÉDIO? cetoprofeno não deve ser usado nos seguintes casos: Pacientes com histórico de reações de hipersensibilidade (alergia ou intolerância) ao cetoprofeno, ataques de asma (uma doença pulmonar caracterizada pela falta de contrações respiratórias) ou outros tipos de reações alérgicas ao cetoprofeno, ácido
acetilsalicílico ou outras drogas anti-inflamatórias não esteroides - NSAIDs (como diclofenac, ibuprofeno, indometacina, naproxen). Nesses pacientes, os casos de reações anafiláticas graves (reação alérgica grave e imediata) raramente são fatais (ver 8,1). Que dano esse medicamento pode me causar?). Pacientes que tiveram ou
tiveram úlcera péptica/hemorrágica (lesão localizada no estômago e/ou intestino). Pacientes que tiveram hemorragia gastrointestinal ou perfuração (estômago e/ou intestino) associados ao uso de NSAIDs. Paciente com hemorragia gastrointestinal, cerebrovascular ou qualquer outra hemorragia ativa. Pacientes com insuficiência grave
(redução significativa da função dos órgãos) fígado e/ou rins. Mulheres no terceiro trimestre de gravidez. Este medicamento não deve ser usado em pacientes com insuficiência cardíaca, hepática e/ou renal grave, pacientes com histórico de reações de hipersensibilidade ao cetoprofeno, ácido acetilsalicílico ou outras drogas anti-
inflamatórias não esteroides – NSAIDs e pecados, e pacientes que tiveram ou tiveram úlcera peptica/hemorrágica. Este medicamento não é utilizado na faixa etária pediátrica. Este medicamento não deve ser utilizado em gestantes (gravidez no terceiro trimestre) sem a orientação de um médico ou dentista. Diga ao seu médico ou
dentista imediatamente se você suspeitar de gravidez. O QUE EU DEVERIA SABER ANTES DE USAR ESTE REMÉDIO? Avisos e precauções Embora os NSAIDs possam ser necessários para aliviar as complicações reumáticas ocorridas como resultado do lúpus eritário sistêmico (SLE) (doença que apresenta manifestações na pele,
coração, rins, articulações, entre outros), a extrema cautela é aconselhada ao usá-la, pois pacientes com SLE podem ser suscetíveis à toxicidade devido à toxicidade da NSAID no sistema nervoso central (CNS) e/ou rins. As reações adversas podem ser minimizadas administrando a dose mínima efetiva e o menor tempo necessário
para controlar os sintomas. Reações gastrointestinais: Converse com seu médico se você também estiver usando medicamentos que podem aumentar o risco de sangramento ou úlcera, como corticosteroides orais, anticoagulantes como varfarina, inibidores seletivos de recaptação de serotonina, agentes anti-agregadores como ácido
acetilsalicílico ou nicorandil (ver Interações medicamentosas). Sangramento, úlcera e perfuração gastrointestinal, que podem ser fatais, foram relatados com todos os FNALs durante qualquer período de tratamento, com ou sem sintomas ou histórico de eventos gastrointestinais graves. Reações cardiovasculares: Estudos clínicos e
dados epidemiológicos sugerem que o uso de NSAIDs (excluindo aspirina), especialmente em altas doses e tratamento a longo prazo, pode estar associado a um risco aumentado de eventos trombóticos arteriais (por exemplo, infarto do miocárdio ou derrame). Como acontece com outros NSAIDs, deve-se ter cuidado ao usar
cetoprofeno em pacientes com hipertensão descontrolada, insuficiência cardíaca congestiva, doença cardíaca isquemia estabelecida (doença crônica causada pela redução do fluxo sanguíneo para o coração), doença arterial periférica (doença que afeta artérias mais distantes do coração) e/ou doença cerebrovascular (efusão), bem
como antes do início do tratamento a longo prazo em pacientes com fatores de risco para doenças cardiovasculares (por exemplo, hipertensão, hiperlipidamia (colesterol alto), diabetes e fumantes). Um risco aumentado de eventos trombóticos arterials tem sido relatado em pacientes tratados com NSAIDs (exceto ácido acetilsalicílico)
para dor perioperatória causada por revascularização do miocárdio (cirurgia de correção do fluxo sanguíneo do coração) (CABG). Reações cutâneas: Reações severas da pele, alguns fatal, incluindo dermatite esfoliativa (mudança de pele acompanhada de peeling), síndrome de Stevens-Johnson (uma forma grave de reação alérgica
caracterizada por bolhas nas membranas mucosas e grandes áreas do corpo) e necrolise epidérmica tóxica (uma condição grave onde uma grande variedade de pele começa a bolhas e se desenvolve com áreas avermelhadas semelhantes a queimaduras graves) têm sido relatadas muito raramente com o uso de IAES. Há maior risco
dessas reações adversas ocorrerem no início do tratamento, na maioria dos casos ocorridos no primeiro mês). Quanto a outros NSAIDs, na presença de uma doença infecciosa, deve-se notar que as propriedades anti-inflamatórias, analgésicos e antitérmicas do cetoprofeno podem mascarar os sintomas usuais de progressão da
infecção, como a febre. Se você tem testes anormais de função hepática ou tem histórico de doença hepática, fale com seu médico. Enzimas hepáticas devem ser analisadas regularmente, especialmente durante o tratamento a longo prazo. Casos raros de icterícia (cor amarelada da pele e dos olhos) e hepatite (inflamação do fígado)
foram relatados com cetoprofeno. Se ocorrerem distúrbios visuais como visão turva, o tratamento com cetoprofeno deve ser interrompido. Gravidez e amamentação O uso de IAVes pode prejudicar a fertilidade feminina e não é recomendado em mulheres que tentam engravidar. A descontinuação de NSAIDs deve ser considerada em
mulheres que têm dificuldade em engravidar ou estão sob investigação por infertilidade. Durante o primeiro e segundo trimestres da gravidez: como a segurança do cetoprofeno em gestantes não foi avaliada, seu uso deve ser evitado durante o primeiro e segundo trimestres da gravidez. Durante o terceiro trimestre de gravidez: todos os
inibidores da síntese de prostaglandina, incluindo cetoprofeno, podem induzir toxicidade cardiopulmonar e renal no feto. No final da gravidez, pode ocorrer um aumento do tempo de sangramento da mãe e do feto. Portanto, o cetoprofeno é contraindicado durante o último trimestre de gravidez (ver 3. Quando eu não deveria usar este
medicamento?). você não deve usar o medicamento em gestantes (1ª e 2ª gestantes) sem a orientação de um médico ou dentista. Amamentação Não há dados sobre a excreção de cetoprofeno no leite humano. O uso de cetoprofeno não é recomendado durante a amamentação. Uso em pacientes idosos Recomenda-se reduzir a dose
inicial e manter o tratamento na dose mínima efetiva. O ajuste da dose individual só pode ser considerado após o desenvolvimento de uma boa tolerância individual. A frequência de reações adversas às IANações é maior em pacientes idosos, especialmente sangramento gastrointestinal e perfuração, que podem ser fatais. Uso em
crianças não foram estabelecidas a segurança e a eficácia do uso de cetoprofeno em crianças. Outros grupos de risco Converse com seu médico se você tem histórico de doença gastrointestinal (colite ulcerativa – inflamação do cólon; Doença de Crohn – uma doença inflamatória crônica que pode afetar qualquer parte do trato
gastrointestinal), pois essas condições podem piorar. No início do tratamento, o médico deve monitorar cuidadosamente a função renal em pacientes com insuficiência cardíaca, cirrose (doença hepática) e nefrose (doença renal), em pacientes que utilizam diuréticos, ou em pacientes com insuficiência renal crônica, especialmente se
esses pacientes forem idosos. Nesses pacientes, a administração do cetoprofeno pode induzir a redução do fluxo sanguíneo dos rins e levar à descompensação renal( s). Deve-se ter cuidado em pacientes com histórico de hipertensão arterial e/ou insuficiência cardíaca congestiva leve a moderada, pois a retenção de líquidos e o edema
(inchaço) foram relatados após a administração da NSAID. Um risco aumentado de fibrilação atrial (um tipo de arritmia cardíaca em que o ritmo cardíaco é geralmente irregular e rápido) tem sido relatado em conexão com o uso de IAES. Hiperpotasaemia (altos níveis de potássio no sangue) podem ocorrer, especialmente em pacientes
com diabetes, insuficiência renal (função renal reduzida) e/ou terapia concomitante com agentes de suporte à hipertasaemia (ver interações medicamentosas). Nestas circunstâncias, os níveis de potássio devem ser monitorados. Mudanças na capacidade de dirigir e usar máquinas Sonolência, tontura ou convulsões podem ocorrer
durante o tratamento com cetoprofeno. Se esses sintomas ocorrerem, você não deve dirigir ou usar máquinas. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS As associações medicamentosas não recomendam outros NSAIDs, incluindo inibidores seletivos de ciclooxigênioase 2 (enzima associada à inflamação) e altas doses de salicilatos
(substância relacionada ao ácido acetilsalicílico): risco aumentado de ulceração gastrointestinal e sangramento. Álcool: o risco de efeitos colaterais gastrointestinais, incluindo ulceração ou sangramento; pode aumentar o risco de toxicidade hepática. Anticoagulantes: aumento do risco de sangramento. Heparina; Antagonistas de vitamina
K (como a varfarina); Inibidores da agregação plaquetária (como ticlopidina, clopidogrel); Inibidores de trombina (como dabigatrane); Inibidores de fator direto Xa (como apixaban, rivaroxaban, edoxabana). Se o tratamento concomitante não puder ser evitado, o acompanhamento cuidadoso deve ser realizado pelo médico. Lítio: risco de
níveis elevados de lítio no plasma devido à redução da excreção renal e pode atingir níveis tóxicos. Se necessário, seu médico deve monitorar cuidadosamente os níveis de lítio plasmádico e a dosagem de lítio deve ser ajustada durante e após o tratamento com NSAIDs. Outros fotoensibilizadores (medicamentos que causam
sensibilidade à luz): podem causar efeitos fotosensibilizadores adicionais. Methodrex em doses superiores a 15 mg/semana: risco aumentado de toxicidade hematológica (sangue) de methodrex, especialmente quando administrado em altas doses. Colchicina: aumenta o risco de ulceração ou hemorragia gastrointestinal e pode
aumentar o risco de sangramento em locais diferentes do trato gastrointestinal; Combinações de medicamentos que requerem medidas preventivas Categorias terapêuticas e medicamentos que podem promover hipertasaemia (por exemplo. sais de potássio, diuréticos poupadores de potássio, inibidores de ACE e antagonistas de
angiotensina II, NSAIDs, heparinas (baixo peso molecular ou não faturado), ciclosporina, tagolimus e trimetoprima): O risco de hiperkaleaemia pode aumentar quando os medicamentos mencionados acima são administrados concomitantemente (ver 4. O que devo saber antes de usar este medicamento?). Corticosteroides (prednisona,
prednisolona, dmeshazone): risco aumentado de ulceração ou hemorragia gastrointestinal (ver 4. O que devo saber antes de usar este medicamento?). Diuréticos (furosemida, cloridlothyizida, clortalidono): pacientes que tomam diuréticos, especialmente os desidratados, têm um risco aumentado de desenvolver insuficiência renal devido
à redução do fluxo sanguíneo nos rins. Portanto, esses pacientes devem ser rehidratados antes do início da terapia concomitante e da função renal monitorada no início da terapia (ver 4. O que devo saber antes de usar este medicamento?). Inibidores ace angiotensin-snare-converter (por exemplo, captopril, antagonistas enalapril,
lisinopril) e angiotensina II (por exemplo, irbesartan, losartan, valsartan): em pacientes com deficiência renal (por exemplo, pacientes desidratados ou pacientes idosos), administração coesa de um inibidor de ACE ou antagonista de angiotensina II e inibidor de cicloxigenase (tipo enzimático) pode promover função renal prejudicada,
incluindo a possibilidade de insuficiência renal aguda. Methodrexate em doses abaixo de 15 mg/semana: converse com seu médico se você estiver tomando metotopemia para a possibilidade de mudar a função renal. Durante as primeiras semanas de tratamento concomitante, seu médico deve monitorar a contagem sanguínea
completa (hemograma) uma vez por semana. Se a função renal mudar ou se você é um paciente idoso, o monitoramento deve ser realizado com mais frequência. Pentoxifycline: Se você está tomando pentoxifycline por causa de um risco aumentado de sangramento, fale com o seu médico. O monitoramento clínico e o tempo de
sangramento devem ser realizados com mais frequência. Tenofovir: a coadministração de tenofovir disoproxilfumarate e AINE pode aumentar o risco de insuficiência renal. Nicorandil: em pacientes que receberam concomitante e NSAIDs há um risco aumentado de complicações graves como ulceração gastrointestinal, perfuração e
sangramento (ver 4. O que devo saber antes de usar este medicamento?). Glicosides cardíacos: a interação farmacocinética entre cetoprofeno e digoxina não foi demonstrada. No entanto, é aconselhável cautela, especialmente em pacientes com insuficiência renal, pois a AIEA pode reduzir a função renal e reduzir o desembaraço renal
(eliminação) de glicosídeos cardíacos. Ciclosporina: risco aumentado de nefrotoxicidade (toxicidade renal). Throlimus: risco aumentado de nefrotoxicidade. Associações de drogas a serem consideradas como agentes anti-hipermetetensivos, como beta-bloqueadores (propranolol, atenolol, metoprolol), inibidores enzimáticos angiotensin-
conversor, diuréticos: risco de redução de agentes anti-hipermetetensivos. Tromórlítica: risco aumentado de sangramento. Probenecid: a coadministração com a sonda pode reduzir significativamente a eliminação de cetoprofeno do plasma (liberação). Inibidores seletivos de recaptação de serotonina (por exemplo, fluoxetina, paroxetina,
sertralina): risco aumentado de hemorragia gastrointestinal. Testes laboratoriais O uso de cetoprofeno pode interferir na determinação da albumina de urina, sais biliares, 17 cetosteróides e 17-hidroxycorticosteróides, que são baseados na precipitação ácida ou reação colorimétrica de grupos carbonyl. Diga ao seu médico ou dentista se
você está tomando qualquer outro medicamento. Não use o remédio sem o conhecimento do seu médico. Isso pode ser perigoso para sua saúde. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE REMÉDIO? O cetoprofeno deve ser armazenado em sua embalagem original e armazenado à temperatura ambiente
(entre 15°C e 30°C) e protegido contra a luz. O prazo de validade do produto mantido na embalagem original é de 36 meses a partir da data de fabricação. Após abertura e reconstituição, o cetoprofeno deve ser usado imediatamente. A solução deve ser clara. Se a solução estiver nublada, o produto não deve ser administrado. Se a
solução permanecer após o uso, descarte-a. Número do lote e datas de fabricação e data de validade: veja o pacote. Não utilize o medicamento com prazo de validade expirado. Guarde no pacote original. Características físicas e organolépticas do produto Produto antes da reconstituição: pó compacto branco e inodoro que pode estar
intacto ou fragmentado. Produto após reconstituição: solução clara, incolor e praticamente sem partículas. Observe a aparência do produto antes de usar. Se a data de validade for e você notar uma mudança na aparência, peça conselhos ao seu farmacêutico sobre se você pode usá-lo. TODOS OS MEDICAMENTOS DEVEM SER
ARMAZENADOS FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS. O cetoprofeno só deve ser administrado por via intravenosa. Dissolva o conteúdo do frasco contendo 100 mgs em 100 a 150 ml de glicose isotônica ou solução de cloreto de sódio imediatamente antes Deve ser administrado por infusão intravenosa lenta por aproximadamente 20
minutos. Administre o Ketoprofen separadamente de outros medicamentos. Cetoprofeno: 100 mg a 300 mgs por dia. A duração do tratamento em casos de crises de cólica renal deve ser de no máximo 48 horas. Dose diária máxima recomendada: 300 mgs. Populações especiais As crianças: ainda não foram estabelecidas as condições
de segurança e eficácia do uso de cetoprofeno em crianças. Pacientes com insuficiência renal e pacientes idosos: recomenda-se reduzir a dose inicial e manter esses pacientes com a menor dose efetiva. O ajuste da dose em uma dose individual não deve ser considerado pelo seu médico até que uma boa tolerância individual tenha
sido determinada. Pacientes com insuficiência hepática: esses pacientes devem ser monitorados de perto e manter a menor dose efetiva diária. Não há estudos dos efeitos do cetoprofeno administrados pela rota recomendada. Portanto, do ponto de vista da segurança e para garantir a eficácia deste medicamento, a administração deve
ser administrada por via intravenosa apenas conforme recomendado pelo médico. Siga as instruções do seu médico, respeite sempre os horários, doses e duração do tratamento. Não pare o tratamento sem o conhecimento do seu médico. O QUE DEVO FAZER SE ESQUECER DE USAR ESSE REMÉDIO? Se uma dose for esquecida,
deve ser dada o mais rápido possível. No entanto, se você estiver perto da próxima dose, você deve esperar por esse tempo, sempre respeite o intervalo definido pela dosagem. Duas doses nunca devem ser dadas ao mesmo tempo. Em caso de dúvida, procure instruções do seu farmacêutico ou do seu médico ou dentista. QUE DANO
ESSE REMÉDIO PODE ME CAUSAR? As reações podem ser classificadas em: Categoria Frequência muito comum ≥ 10% Comum ≥ 1% e &lt; 10% Incomum ≥ 0,1% e &lt; 1% Rare ≥ 0,01% e &lt; 0,1% Muito raro &lt; 0,01% Não é possível estimar de acordo com dados disponíveis A lista a seguir de reações adversas está relacionada a
eventos apresentados com cetoprofeno no tratamento de condições agudas ou crônicas : Desordens no sangue e no sistema linfático: Rara: anemia hemorrágica (anemia devido ao sangramento). Não se sabe: agranulocis (uma diminuição significativa no número de glóbulos brancos), trombocitopenia (diminuição no número de
plaquetas), aplasia do cérebro (disfunção da medula óssea que altera a produção de glóbulos sanguíneos), anemia hemolítica (diminuição do número de glóbulos vermelhos devido à destruição prematura de glóbulos sanguíneos), leucopenia (diminuição no número de glóbulos brancos), insuficiência (função reduzida) da medula óssea.
Distúrbios do sistema imunológico: Não são conhecidos: reações anafiláticas, incluindo choque. Transtornos psiquiátricos: Não conhecidos: depressão, alucinações, confusão, transtornos de humor Transtornos do sistema nervoso: Incomum: dor de cabeça, tontura, sonolência. Raro: paraestesia (sentimento como queima, tecelagem e
coceira, percebida na pele e sem razão aparente). Não é conhecido: meningite asséptica (inflamação de membranas e tecidos envolvendo o cérebro sem causa infecciosa), convulsões (contrações musculares involuntárias e relaxamento) e disgeusia (alteração ou diminuição do paladar), tontura (tontura). Distúrbios visuais: Raro: visão
turva como visão turva (ver 4. O que devo saber antes de usar este medicamento?). Distúrbios auditivos e labirinto: Distúrbios cardíacos: Não conhecidos: exacerbação da insuficiência cardíaca, fibrilação atrial (um tipo de arritmia cardíaca em que o ritmo cardíaco é geralmente irregular e rápido). Distúrbios vasculares: Não conhecidos:
hipertensão (pressão alta), vasodilatação (aumento do calibre dos vasos sanguíneos), vasculite (inflamação da parede dos vasos sanguíneos), incluindo vasculite leucocitocástica (um tipo específico de inflamação da parede do vaso). Distúrbios respiratórios, torásticos e mediastinal: Raro: asma (doença pulmonar caracterizada pela
contração das vias aéreas causando falta de ar). Não se sabe: broncoespasmo (contração brônquica que leva ao chiado no peito), especialmente em pacientes com hipersensibilidade conhecida ao ácido acetilsalicílico e/ou outros IAEAs. Distúrbios gastrointestinais: Comum: dispepsia (indigestão), náusea, dor abdominal, vômito.
Incomum: prisão de ventre (prisão de ventre), diarreia, flatulência (excesso de gás no estômago ou intestino) e gastrite (inflamação do estômago). Raro: estomatite (inflamação da membrana mucosa da boca), úlcera péptica. Não se sabe: exacerbação da colite e doença de Crohn, sangramento gastrointestinal e perfuração, pancreatite
(inflamação do pâncreas). Distúrbios hepatobiliários: Raro: hepatite (inflamação do fígado), aumento dos níveis de transamináses (enzimas presentes em células hepáticas). Pele e desordens subcutâneas: Incomum: erupção cutânea, coceira (coceira). Não se sabe: reação de fotosensibilidade (sensibilidade excessiva da pele à luz),
alopecia (queda de cabelo e queda de cabelo), urticária (erupção cutânea, geralmente de origem alérgica causando coceira), angioedema (inchaço na região subcutânea ou membranas mucosas, geralmente de origem alérgica), erupções bolhosas incluindo síndrome de Stevens-Johnson, necrolise epidérmica tóxica e pustulose
exantemasa aguda generalizada, que são diferentes tipos de reações bolhosas na pele. Distúrbios do trato renal e urinário: Não conhecidos: insuficiência renal aguda, anormalidade nos testes de função renal, nefrite tubulo-interstitial (um tipo de inflamação nos rins) e síndrome nefrótica (condição grave caracterizada pela presença de
proteínas na urina). Distúrbios e condições gerais no local da injeção: Incomum: edema (inchaço). Não é conhecido: reações do local da injeção, incluindo Embolia Cútis Medicamentosa [Síndrome de Nicholas (reação severa do local da injeção)]. Metabolismo e distúrbios nutricionais: hiponatremia (diminuição dos níveis de sódio no



sangue), hiperkalaemia (altos níveis de potássio no sangue) (ver 4. O que devo saber antes de usar este medicamento? Exames: Informe seu médico, dentista ou farmacêutico se ocorrerem reações adversas com o medicamento. A empresa também informa sobre isso através de seu atendimento ao cliente. O QUE DEVO FAZER SE
ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE O INDICADO NESTE MEDICAMENTO? Em caso de overdose acidental, procure aconselhamento médico imediato. Casos de superdose foram notificados em doses de até 2,5 g de cetoprofeno. A maioria dos sintomas observados foram benignos e limitados à letargia (estado geral
de lentidão, descuido ou falta de interesse com a imagem de fadiga, dificuldade de concentração e realização de tarefas simples), sonolência, náusea, vômito e dor de estômago. Não há antídoto específico para overdose de cetoprofeno. Em caso de suspeita de overdose, recomenda-se tratamento sintomático e solidário adequado para
compensar a desidratação, monitorar a excreção urinária e corrigir a acidose, se presente. Se ocorrer insuficiência renal, a hemodiálise pode ser útil na remoção da droga circulante. Se uma grande quantidade deste medicamento for usada, procure conselhos médicos rapidamente e leve o pacote ou o folheto de embalagem, se
possível. Para mais instruções, ligue para 0800 722 6001. MS nº 1.0298.0320 Farmacêutico responsável: Dr. José Carlos Módolo - CRF-SP nº10.446CRISTÁLIA - Farmacêutica Química Ltda. Haste. Itapira-Lindóia, km 14 - Itapira -SP CNPJ: 44.734.671/0001-51 Indústria brasileira
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