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Cetoprofeno gotas medley pdf

Os medicamentos deste local não devem ser utilizados para automedicação e, em qualquer caso, não substituem as instruções dadas pelos profissionais médicos. Apenas um médico pode diagnosticar qualquer problema de saúde e prescrever tratamento adequado. Quando os sintomas persistem, o médico deve ser
consultado. Preços, promoções, prazos de envio e pagamento divulgados no site são válidos apenas para compras feitas pela Internet. O preço efetivamente praticado e os de mais devem ser confirmados na compra. Todos os pedidos são feitos dependendo da confirmação da usabilidade do produto em nosso
armazém. Para maiores esclarecimentos, consulte o site: www.anvisa.gov.br este TEXTO foi extraído manualmente. VEJA SEMPRE O ORIGINAL BULLA Uso adulto e infantil ao longo de 1 ano Laboratório: Solução oral medg (gotas) de 20 mg/mL: frasco com 20 mL. Princípio de ação: cetoprofeno. Ingredientes Por mL
solução oral (gotas) contém: cetoprofeno ............ 20 mg q.s.p. carro ......... 1 mL (álcool etílico, fragrância de cacau, cíclamate de sódio, caramelo, hidróxido de sódio, propilenoglicol, dihidrato de sacarina de sódio, água pura). Cada 1 mL de cetoprofeno equivale a 20 gotas e 1 gota igual a 1 cetoprofeno mg. O nível de
álcool da solução oral de cetoprofeno é de 11,81%. NÃO PARE AGORA. OBTER MAIS DEPOIS de ;) NÃO PARE AGORA. OBTER MAIS DEPOIS de ;) 1. Para que esta droga é indicada? As gotas de cetoprofeno são uma droga anti-inflamatória, analgésico e anti-temperatura, que é indicada para o tratamento de
inflamação e dor derivada do processo reumático (a doença pode afetar músculos, articulações e esqueletos), lesões e dor em geral. 2. Como funciona essa droga? Esta droga tem como ingredientes ativos cetoprofeno, tem propriedades não hormonais, tem propriedades anti-inflamatórias, anti-aterosclerose e
analgésica. O cetoprofeno inibe a coleção de lets (ligando lets juntos) e a formação de uma substância inflamatória chamada prostaglandinas, no entanto, seu mecanismo exato de ação para o efeito anti-inflamatório não é conhecido. As gotas de cetoprofeno são rapidamente e completamente absorvidas do trato
gastrointestinal. O nível máximo de plasma é obtido dentro de 60 a 90 minutos depois de beber. 3. Quando eu não devo usar esta droga? O cetoprofeno não deve ser usado nos seguintes casos: - Pacientes com histórico de reações de pré-sensibilidade (alergias ou intolerância) ao cetoprofeno, como ataques de asma
(doença pulmonar caracterizada pela contração do trato respiratório causando falta de ar) ou outros tipos de reações alérgicas ao cetoprofeno, ácido acetilsalicílico ou outras drogas anti-inflamatórias não esteroides - NSAIDs (por exemplo, diclofenaco, ibuprofeno, indomethacina, naproxen). Nestes pacientes os casos
de reações antic severas (reações alérgicas graves e imediatas), raramente são fatais (ver dano desta droga pode me causar?). - Pacientes com úlceras gástricas/hemorrágicas (danos locais ao estômago e/ou intestinos). - Pacientes com sangramento gastrointestinal ou perfuração dos intestinos (estômago e/ou
intestino) associados ao uso de NSAIDs. - Pacientes com insificância grave (diminuição acentuada da função da agência) do coração, fígado ou rins. - Mulheres no terceiro tri mês de gravidez. Esta droga não é indicada para uso em pacientes com insuficiência cardíaca, hepática ou renal grave. Esta droga não é
adequada para crianças menores de 1 ano. Esta droga não deve ser usada por gestantes (3º trimestre de gravidez) sem orientação médica. Avise seu médico imediatamente se suspeitar de gravidez. NÃO PARE AGORA. OBTER MAIS DEPOIS de ;) NÃO PARE AGORA. OBTER MAIS DEPOIS de ;) 4. O que devo
saber antes de usar esta droga? Embora os NSAIDs possam ser necessários para reduzir as complicações reumáticas que ocorrem como resultado do lúpus eritematoso sistêmico (SLE) (doença que apresenta na pele, coração, rins, articulações, entre outros), deve-se ter extrema cautela em seu uso, uma vez que
pacientes com SLE podem ser suscetíveis à toxicidade da NSAID no sistema nervoso central e/ou rins. A reação prejudicial pode ser minimizada pela administração efetiva da dose mínima e no menor tempo necessário para controlar os sintomas. Converse com seu médico se você também estiver usando
medicamentos que podem aumentar o risco de sangramento ou úlceras, como corticosteroides orais, anti-costa, como varfarina, inibidores seletivos de recaptação de serotonina ou agentes antiplaquelets como ácido acetilsalicílico (ver interações medicamentosas). Sangramento, úlceras e perfuração do trato
gastrointestinal, que pode ser fatal, foram relatados a todo o FSIA durante qualquer período de tratamento, com ou sem sintomas ou histórico de eventos gastrointestinais graves. Reações severas da pele, alguns fatais, incluem dermatite esfoliativa (reposição cutânea acompanhada de peeling), síndrome de Stevens-
Johnson (a forma de reações alérgicas graves caracterizadas por bolhas nas membranas mucosas e grandes áreas do corpo) e necrose epidérmica tóxica (uma condição grave em que grande parte da pele começa a aparecer bolhas e progride com áreas vermelhas semelhantes a grandes queimaduras), raramente
relatada com o uso de IINES. Há um alto risco dessas reações prejudiciais ocorrerem no início do tratamento, que na maioria dos casos ocorre no primeiro mês. Para outros NSAIDs, no caso de doenças infecciosas, deve-se notar que as propriedades anti-inflamatórias, analgésicos e anti-temperatura do cetoprofeno
podem mascarar os sinais usuais de progressão da infecção, como a febre. Fale com seu médico se você tem testes anormais de função hepática ou tem um histórico de Fígado. Enzimas hepáticas devem ser analisadas periodicamente, especialmente no tratamento a longo prazo. Casos raros de icterícia (cor amarela
da pele e dos olhos) e hepatite foram relatados com o uso de cetoprofeno. Se ocorrerem distúrbios visuais como visão turva, o tratamento com cetoprofeno deve ser interrompido. População Especial Idosos Devem reduzir a dose inicial e manter o tratamento na dose mínima efetiva. Um ajuste de dose individual só
pode ser considerado após o desenvolvimento de uma boa tolerância individual. A frequência de reações prejudiciais ao LATES é maior em idosos, especialmente sangramento gastrointestinal e perfuração, que podem ser fatais. Crianças Ainda não foi estabelecida a segurança e a eficácia do uso de cetoprofeno em
crianças menores de 1 ano de idade. Outros grupos em risco Converse com seu médico se você já teve ou já teve uma úlcera péptica ou doença gastrointestinal (colite ulcerativa - inflamação do intestino grosso; A doença de Crohn de doenças inflamatórias crônicas pode afetar qualquer parte do trato gastrointestinal),
uma vez que essas condições podem ser agravadas. No início do tratamento, a função dos rins deve ser cuidadosamente monitorada por um médico em pacientes com insuficiência cardíaca, cirrose hepática (doença hepática) e rins (doença renal), em pessoas que usam di dies, ou em pacientes com insuficiência
renal crônica, especialmente se esses pacientes forem idosos. Nesses pacientes, tomar cetoprofeno pode reduzir o fluxo sanguíneo nos rins e levar à dissociação renal (mau funcionamento). Deve-se ter cuidado ao usar cetoprofeno em pacientes com histórico leve a leve a leve de hipertensão arterial e/ou insuficiência
cardíaca conc oncry, uma vez que retenção de água e edema (inchaço) foram relatados após tomar nSAID. Para outros NITS, deve-se ter cuidado ao usar cetoprofeno em pacientes com hipertensão descontrolada, insuficiência cardíaca conscching, isquemia estabelecida (doença crônica causada pela diminuição do
fluxo sanguíneo para o coração), doença arterial periférica (doença que afeta as artérias longe do coração) e/ou doença cerebrovascular (efusão), bem como antes de iniciar o tratamento a longo prazo em pacientes com fatores de risco para doenças cardiovasculares (por exemplo, hipertensão, hiperlipidemia
(colesterol alto), diabetes e fumantes). Alterações na capacidade de dirigir ou operar a máquina Sonolência, tonturas ou convulsões podem ocorrer durante o tratamento cetoprofeno. Se esses sintomas ocorrerem, você não deve dirigir ou operar máquinas. Associações medicamentosas não recomendadas - Outras
NSInses incluem inibidores seletivos de ciclooxigase (enzimas associadas à inflamação) e altas doses de salicilatos (substâncias associadas ao ácido acetilsalicílico): um risco aumentado de úlceras e sangramento gastrointestinal. - Álcool: risco distúrbios gastrointestinais, incluindo úlceras ou hemorragias; pode
aumentar o risco de toxicidade hepática. - Drogas antiagulantes (heparina e varfarina) e inibidores asteríticos letlet (por exemplo, ticlopidina e clopidogrel): um risco aumentado de sangramento. Se o tratamento simultâneo não puder ser evitado, o médico deve realizar um acompanhamento cuidadoso. - Lítio: o risco de
aumentar a concentração de lítio no plasma de sangue, devido à diminuição da excreção renal e pode atingir níveis tóxicos. Se necessário, a concentração de lítio no plasma de sangue deve ser cuidadosamente monitorada pelo seu médico e a dosagem de lítio deve ser ajustada durante e após o tratamento com
NSAIDs. - Outras drogas de sensibilização da luz (drogas sensíveis à luz): podem causar efeitos adicionais de sensibilização da luz. - Methodrex em doses superiores a 15 mg/semana: risco aumentado de intoxicação sanguínea (sangue) do método, especialmente quando tomado em altas doses. - Colchicina: aumenta
o risco de úlceras ou sangramento gastrointestinal e pode aumentar o risco de sangramento em outros lugares fora do trato gastrointestinal. Combinação de cautela - Corticosteroides (por exemplo, prednisona, prednisolona, dhasthasone): risco aumentado de úlceras ou sangramento gastrointestinal (ver Avisos e
precauções). - Dies (por exemplo, furosemida, cloclorotiazida, clorthalidone): pacientes que usam morrem, especialmente drogas desidratadas, correm o risco de desenvolver insuficiência renal devido à diminuição do fluxo sanguíneo nos rins. Portanto, esses pacientes precisam ser reidratados antes de iniciar o
tratamento concocedal e precisam monitorar a função renal no início do tratamento (ver Avisos e precauções). - Inibidores ace (enzimas de conversão de angiotensina - scellin (por exemplo, captopril, enalapril, lisinopril) e angiotensina II antagonista (por exemplo, irbesartan, losartan, valsartan): em pacientes com
função renal prejudicada (por exemplo, pacientes desidratados ou idosos), coadministração de um inibidor ace ou antagonista angiotensin II, e um inibidor de ciclooxigenase (tipo enzima) podem promover a função renal prejudicada, incluindo a possibilidade de insuficiência renal aguda. - Methodrex em doses inferiores
a 15 mg/semana: converse com seu médico se você estiver tomando metotrexato devido à possibilidade de alterações na função renal. Durante as primeiras semanas de tratamento simultâneo, a fórmula sanguínea completa (fórmula sanguínea) deve ser monitorada uma vez por semana pelo seu médico. Se houver
alguma alteração na função renal ou se você é um paciente idoso, o monitoramento deve ser realizado com mais frequência. - Pentoxifycline: fale com seu médico se você estiver tomando pentoxifycline devido a um risco aumentado de sangramento. É necessário realizar o monitoramento clínico e o tempo de
sangramento com mais frequência. medicamentos a considerar - Medicamentos antitensivos como beta-bloqueadores (por exemplo, propranolol, atenolol, metoprolol), inibidores de MEN, drogas de urinação: o risco de reduzir o efeito hipotenso. - Trombolítico: risco aumentado de sangramento. - Sondanecida: o uso
simultâneo com sonda pode reduzir drasticamente a remoção de cetoprofeno do plasma (folga). - Inibidores seletivos de recaptação de serotonina (por exemplo, fluoxetina, paroxetina, sertralina): risco aumentado de hemorragia gastrointestinal. Alimentos utilizados simultaneamente com alimentos podem retardar a
absorção de cetoprofeno, porém não foram observadas interações clinicamente significativas. Testes laboratoriais O uso de cetoprofeno pode dificultar a identificação de albumina urinária, sais biliais, 17 cetosteróides e 17-hidroxicorticosteróides à base de precipitação ácida ou reações coloridas de grupos carbonis. O
uso de IAVES pode reduzir a fertilidade das mulheres e não é recomendado em mulheres que estão tentando engravidar. Em mulheres que estão lutando contra a gravidez ou estão sendo investigadas por infertilidade, as NSAIDs devem ser consideradas. No primeiro e segundo trimestre da gravidez: como a
segurança do cetoprofeno em gestantes não foi avaliada, deve ser evitada no primeiro e segundo trimestres de gravidez. No terceiro tri-mês de gravidez: todos os inibidores sintéticos de prostaglandina, incluindo cetoprofeno, podem causar intoxicação cardiopulmonar e renal no feto. Ao final da gravidez, pode ocorrer
um aumento na duração do sangramento da mãe e do feto. Portanto, cetoprofeno é contracepção no último tri mês de gravidez (veja Quando eu não devo usar essa droga?). Esta droga não deve ser usada por gestantes (primeiro e segundo trimestre de gravidez) sem orientação médica ou odontológica. Não há dados
disponíveis sobre a excreção de cetoprofeno no leite materno. O uso de cetoprofeno não é recomendado durante a amamentação. NÃO PARE AGORA. OBTER MAIS DEPOIS de ;) NÃO PARE AGORA. OBTER MAIS DEPOIS de ;) Deixe seu médico ou dentista saber se você está usando qualquer outro medicamento.
Não use a droga sem o conhecimento do médico. Pode ser perigoso para sua saúde. Esta droga não deve ser levada diretamente para a boca. Deve ser sempre diluído em um pouco de água. 5. Onde, como e por quanto tempo posso armazenar essa droga? Esta droga deve ser mantida em temperatura ambiente (de
15 a 30 ° C). Proteção contra a luz. Número do lote e data de produção e expiração: veja a embalagem. Não use drogas vencidas. Armazená-lo em sua embalagem original. Características desta droga São apresentadas como uma solução clara, tendo uma cor marrom e um cheiro de cacau. Antes de usar, observe o
aparecimento da droga. Se ele chegar a tempo. e você nota qualquer alteração na aparência, consulte seu farmacêutico para ver se você pode usá-lo. Todas as drogas devem ser mantidas fora do alcance das crianças. NÃO PARE AGORA. OBTER MAIS DEPOIS de ;) NÃO PARE AGORA. OBTER MAIS DEPOIS de ;)
6. Como devo usar essa droga? As gotas devem ser dissolvidas em quantidades suficientes de água filtrada e potável. 1. Coloque a garrafa ereto com a tampa na parte superior, gire-a até que o selo esteja quebrado. 2. Incline o frasco para 90º (a posição indicada) para iniciar o gotejamento (1 gota = 1 mg de
cetoprofeno / 20 gotas = 1 mL). 3. As gotas de cetoprofeno devem ser sempre administradas diluídas em um pouco de água. Uso em crianças: Mais de 1 ano: 1 vez diminua por quilograma de peso, a cada 6 ou 8 horas. 7 a 11 anos: 25 gotas, a cada 6 ou 8 horas. Uso para adultos: 50 gotas a cada 6 ou 8 horas. A dose
diária máxima recomendada: 300 mgs (300 gotas). Populações especiais: - Crianças: a segurança e a eficácia do cetoprofeno diminui em crianças menores de 1 ano de idade ainda não foi estabelecida. - Pacientes com insuficiência renal e idosos: a dose inicial deve ser reduzida e manter esses pacientes na menor
dose efetiva. Um ajuste de dose individual só deve ser considerado pelo seu médico depois de determinar uma boa tolerância pessoal. - Pacientes com insuficiência hepática: estes pacientes devem ser cuidadosamente monitorados e devem manter a menor dose diária. Não houve estudos sobre os efeitos das gotas
de cetoprofeno administradas por caminhos não recomendados. Portanto, para garantir a segurança e garantir a eficácia deste medicamento, recomenda-se tomá-lo apenas de forma orly, conforme recomendado por um médico. Siga o conselho do seu médico, respeite sempre o tempo, a dosagem e a duração do
tratamento. Não pare o tratamento sem o conhecimento de um médico. 7. O que devo fazer quando esquecer de usar esta droga? Se você esquecer de tomar uma dose, administrá-la o mais rápido possível. No entanto, se estiver próximo da hora da próxima dose, ele deve esperar por esse tempo, sempre respeitar o
intervalo determinado pela dosagem. Duas doses nunca devem ser dadas ao mesmo tempo. NÃO PARE AGORA. OBTER MAIS DEPOIS de ;) NÃO PARE AGORA. OBTER MAIS DEPOIS de ;) Em caso de dúvida, procure orientação de seu farmacêutico ou médico, ou dentista. 8. Que mal essa droga pode fazer
comigo? Reação muito comum (ocorre em mais de 10% dos pacientes que usam essa droga). Reações comuns (ocorrendo entre 1% e 10% dos pacientes que usam esta droga). Reações anormais (ocorrendo entre 0,1% e 1% dos pacientes que usam essa droga). Reações raras (que ocorrem de 0,01% a 0,1% dos
pacientes que usam essa droga). Reações muito raras (ocorrendo em menos de 0,01% dos pacientes que usam esta droga). Ina determinação de resposta (não pode ser estimada a partir dos dados disponíveis). A lista a seguir de efeitos colaterais apresentados com o uso de cetoprofeno no tratamento de condições
agudas ou crônicas: Disensitity, diarreia e reações de vômito têm sido relatados em estudos clínicos realizados com bebês e crianças. Desordens no sangue e no sistema linfático: - Rara: anemia hemorrágica - Desconhecida: perda de leucócitos granulares (uma diminuição significativa no número de células
leucócitos), trombiose (diminuição no número de trombocitos sanguíneos), uma polpa plasia (disfunção da função da medula óssea leva a alterações na formação de glóbulos sanguíneos), anemia hemolítica (diminuição do número de glóbulos vermelhos devido à destruição igualmente precoce), distúrbios lecáticos no
sistema imunológico: - Desconhecido: reações anafiláticas, incluindo choque. Psicose: - Desconhecido: depressão, alucinações, confusão, distúrbios de humor. Distúrbios no sistema nervoso: - Incomum: dor de cabeça, tontura e sonolência. - Raro: asy (sensações anormais como queimação, formigamento e coceira,
sensação na pele e sem razões óbvias). - Desconhecida: Meningite estéril (meningite e tecidos relacionados ao cérebro sem causas infecciosas), convulsões (espasmos musculares insísicos e relaxantes), disgeusia (alteração ou diminuição do paladar). Distúrbios visuais: - Raro: visão turva, como visão turva (ver
Avisos e precauções). Distúrbios auditivos e labirínbres: - Raro: zumbido. Distúrbios cardíacos: - Desconhecido: exacerbação da insuficiência cardíaca. Distúrbios vasculares: - Desconhecido: hipertensão (pressão alta), varizes (aumento da estatura dos vasos sanguíneos), inflamação vascular (inflamação da parede
vascular), incluindo leucemia (tipo específico de inflamação da parede vascular). Distúrbios respiratórios, torácicas e medianos: - Raro: asma (doença pulmonar caracterizada pela contração do trato respiratório causa falta de ar). - Desconhecido: broncoespasmo (broncoespasmo leva a chiado no peito), especialmente
em pacientes com suspite com ácido acetilsalicílico e/ou outros atrasos. Distúrbios gastrointestinais: - Comum: indigestão (má digestão), náusea, dor abdominal, vômitos. - Incomum: prisão de ventre (prisão de ventre), diarreia, flatulência (excesso de gás no estômago ou intestino) e gastrite (gastrite). - Raro: inflamação
da boca (inflamação das membranas mucosas da boca), úlcera péptica. - Não se sabe: exacerbação da colite e doença de Crohn, hemorragia gastrointestinal e perfurada, pancreatite (pancreatite). Distúrbios biliais hepat: - Raro: hepatite, aumento da transaminase (enzimas em células hepáticas). Pele e desordens
abaixo da pele: - Incomum: erupção cutânea, coceira , - Desconhecido: reação de sensibilidade à luz (sensibilidade exagerada da pele à luz), queda de cabelo (queda de cabelo e urticária (erupção cutânea, muitas vezes de origem alérgica, causa coceira), anomalias (inchaço na pele subc ou membranas mucosas,
muitas vezes de origem alérgica), erupções bolhosas, incluindo síndrome de Stevens-Johnson, necrose epidérmica tóxica e pustulose exantemamas aguda generalizada, que são tipos distintos de reações bolhosas à pele. Distúrbios renais e urinários: - Desconhecido: insuficiência renal aguda, inflamação renal
intersticiacional de tubulo (tipo de inflamação nos rins), síndrome renal danificada (condição grave caracterizada pela presença de proteínas na urina) e anolise nos testes de função renal. Transtornos gerais: - Incomum: edema (inchaço). Distúrbios metabólicos e nutricionais: -Desconhecido: hiponatremia (diminuição
dos níveis de sódio no sangue). Investigação: - Raro: ganho de peso. Diga ao seu médico, dentista ou farmacêutico sobre o aparecimento de reações indesejáveis usando a droga. Também notifique a empresa através do seu atendimento ao cliente. NÃO PARE AGORA. OBTER MAIS DEPOIS de ;) NÃO PARE
AGORA. OBTER MAIS DEPOIS de ;) 9. O que fazer se alguém usar uma quantidade maior do que o indicado este medicamento sintomas casos de overdose foram relatados com doses de até 2,5 g de cetoprofeno. A maioria dos sintomas observados são benignos e limitam a letargia (estado lento, sem notas ou não-
táttic, com imagem cansada, dificuldade em consing e execução de tarefas simples), sonolência, náusea, vômito e dor de estômago. Tratamento Não há antidância específica para overdose com cetoprofeno. Em caso de suspeita de overdose, recomenda-se a lavagem gástrica e tratamentos sintomáticos e de apoio
devem ser realizados para compensar a desidratação, monitorar a excreção de urina e corrigir a acidose, se houver. Se ocorrer insuficiência renal, a hemodiálise pode ser útil na eliminação de drogas circulantes. Em caso de uso de uma grande quantidade desta droga, procure rapidamente ajuda médica e leve o
pacote ou folheto de embalagem da droga, se possível. Ligue para 0800 722 6001 se precisar de instruções adicionais. Sintomas Casos de overdose foram relatados com doses de até 2,5 g de cetoprofeno. A maioria dos sintomas observados são benignos e limitam a letargia (estado lento, sem notas ou não-táttic, com
imagem cansada, dificuldade em consing e execução de tarefas simples), sonolência, náusea, vômito e dor de estômago. Tratamento Não há antidância específica para overdose com cetoprofeno. Em caso de suspeita de overdose, recomenda-se a lavagem gástrica e tratamentos sintomáticos e de apoio devem ser
realizados para compensar a desidratação, monitorar a excreção de urina e corrigir a acidose, se houver. Se ocorrer insuficiência renal, a hemodiálise pode ser útil na eliminação de drogas circulantes. NÃO PARE AGORA. OBTER MAIS DEPOIS de ;) NÃO PARE AGORA. OBTER MAIS DEPOIS de ;) DE ACORDO
COM A SAÚDE DA PRESCRIÇÃO AGRÍCOLA. Resp.: Dra. Conceição Regina Olmos - CRF-SP nº 10772 MS - 1.0181.0398 Registrada pela: Medley Indústria Farmacstica Ltda. Rua Macedo Costa, 55 - Campinas - SP CNPJ 50.929.710/0001-79 Produzido por: Sanofi-Aventis Farmacs Ltda. Rua Conde Domingos
Papaiz, 413 - Suzano - SP Indústria Brasileira Este folheto foi atualizado de acordo com o Touro Padrão aprovado pela Anvisa em 15 de fevereiro. IB100215 IB100215
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