


PORTFOLIO KETONAL OTC, WSKAZANIA DO STOSOWANIA

Dawkowanie: doraźnie jedna saszetka
(do 3 razy na dobę, co 8 h)

Opakowanie: 12 saszetek, po 25 mg
ketoprofenu (w postaci ketoprofenu z lizyną)

Forma: granulat do rozpuszczenia

Aromat miętowy

Dawkowanie: jedna kapsułka
do 3 razy na dobę, co 8 h, do 5 dni

Opakowanie: 10/20 kapsułek
po 50 mg ketoprofenu

ból głowy
ból zębów

ból mięśniowy

bolesne
miesiączkowanie

ból kostno-stawowy

ból spowodowany
lekkimi nadwyrężeniami
i zwichnięciami

Na podstawie ChPL Ketonal Sprint (11.2019) i Ketonal Active (08.2019). Przykłady dolegliwości bólowych o nasileniu lekkim do umiarkowanego.



BEZPIECZEŃSTWO ZE STRONY PRZEWODU POKARMOWEGO

1. Panerai A.E. et al., Trends Med 2012; 12(4):159-167.



Najniższe ryzyko 
wystąpienia udaru 
niedokrwiennego 
(Projekt SOS)5,6

Średnie ryzyko wystąpienia 
niedokrwiennego udaru mózgu

Średnie ryzyko wystąpienia
zawału serca

Bez istotnego 
wpływu na ryzyko 
zawału serca (Projekt 
SOS)5,6

Ketoprofen nie powoduje istotnych 
klinicznie interakcji z kwasem 

acetylosalicylowym (ASA)4

BEZPIECZEŃSTWO SERCOWO-NACZYNIOWE

Ketoprofen to jeden z bezpieczniejszych NLPZ pod kątem 
sercowo-naczyniowym2,3,4

2. Samborski W, Filipiak KJ, Kaczmarczyk J, Tykarski A., Choroby Serca i Naczyn 2016; 13(4):257-264.; 3. Lindhardsen J et 
al., Ann Rheum Dis. 2014 Aug; 73(8):1515-1521.; 4. Hohlfeld T et al. Thromb Haemost 2013; 109: 825–833.; 5. Risk of 
acute myocardial infarction during use of individual NSAIDs: A nested case- control study from the SOS project; PLoS
One. 2018; 13(11): e0204746. Published online 2018 Nov 1. doi: [10.1371/journal.pone.0204746]; 6. SOS Project Final 
Report https://cordis.europa.eu/project/id/ 223495/reporting z dnia 20.01.2020.

KETOPROFEN IBUPROFEN DIKLOFENAK METAMIZOL

Brak interakcji
z ASA w dawce
kardiologicznej4



KETOPROFEN WYKAZAŁ WIĘKSZĄ SKUTECZNOŚĆ ANALGETYCZNĄ 
NIŻ DEKSKETOPROFEN*,7

* po podaniu w pojedynczej dawce, w bólu po zabiegu stomatologicznym.
Każda z substancji czynnych w porównaniu z placebo
7. Gaskell_H, Derry_S, Wi_en_PJ, Moore_RA. Single dose oral ketoprofen or dexketoprofen for acute 
postoperative pain in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 5. Art. No.: CD007355

SKUTECZNOŚĆ KETOPROFENU (25 MG)
VS. DEKSKETOPROFENU (20/25 MG)

NNT to wskaźnik porównawczy skuteczności leków. Oznacza liczbę pacjentów,
których trzeba poddać leczeniu, aby uzyskać pozytywny efekt u przynajmniej jednego z nich.

NNT KETOPROFEN

4,1
2,0

NNT DEKSKETOPROFEN

Im niższa wartość, tym skuteczniejszy lek



KETONAL SPRINT DZIAŁA SZYBCIEJ**,8

Po doustnym podaniu 80 mg soli lizynowej ketoprofenu maksymalne stężenie ketoprofenu było większe i osiągane szybciej 
niż po podaniu 50 mg ketoprofenu w postaci kwasowej7

* *w porównaniu z ketoprofenem w postaci kwasowej
8. Sarzi-Puttini P. et al., Reumatismo, 2010; 62(3):172-188



GASTROPROTEKCYJNE DZIAŁANIE SOLI LIZYNOWEJ9

Sól lizynowa ketoprofenu wykazuje gastroprotekcyjne działanie
na komórki nabłonka, co udowodniono w badaniu in vitro.
W porównaniu z ketoprofenem w formie kwasowej, a także
ibuprofenu i ibuprofenu z argininą, sól lizynowa ketoprofenu
pomaga w zachowaniu większej żywotności i morfologii
komórek.9

Połaczenie ketoprofenu z lizyną może
przeciwdziałać uszkadzającemu wpływowi

leku na śluzówkę żołądka9

9. Cimini A. et al., Physiol. 230: 813–820, 2015.



KETONAL SPRINT – SZYBKI I SKUTECZNY W OSTRYM BÓLU

25 mg deksketoprofenu
w postaci soli z trometamolem

NNT Substancji czynnej
Im niższe tym wyższa skuteczność7 Ketoprofen 2,0 Deksketoprofen 4,5

Początek działania1,10 3-6 minut Od 30 minut

Gastroprotekcyjne działanie
soli lizynowej9,11

7. Gaskell_H, Derry_S, Wi_en_PJ, Moore_RA. Single dose oral ketoprofen or dexketoprofen for acute postoperative pain in adults. Cochrane 
Database of Systematic Reviews 2017, Issue 5. Art. No.: CD007355, 9. Cimini A. et al., Physiol. 230: 813–820, 2015  1. Panerai A.E. et al., Trends 
Med 2012; 12(4):159-167, 10. ChPL Dexak SL 11. Brandolini L, Differential protein modulation by ketoprofen and ibuprofen underlines different 
cellular response by gastric epithelium. J Cell Physiol. 2018;233:2304–2312



KETONAL – NAJWAŻNIEJSZA POZYCJA NA APTECZNEJ PÓŁCE



DLACZEGO WARTO POSTAWIĆ NA KETONAL?



ACC – dobrze znany wśród farmaceutów lek na 
kaszel mokry



Posiada szerokie portfolio produktów

DLA MŁODSZYCH DZIECI W WIEKU 3-6 LAT DLA STARSZYCH DZIECI W WIEKU 7-14 LAT DLA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY POWYŻEJ 14 LAT 

ACC Classic
Acetylocysteinum 20 mg/ml
Roztwór doustny

ACC mini
Acetylocysteinum 100 mg
Tabletki musujące

ACC
Acetylocysteinum 200 mg
Tabletki

ACC
Acetylocysteinum 200 mg
Tabletki musujące

ACC Optima
Acetylocysteinum 600 mg
Tabletki musujące

ACC Optima
Acetylocysteinum 600 mg
Proszek doustny w saszetce



ACC Optima to najczęściej wybierany lek 
na kaszel mokry przez pacjentów

1 Dane Pharmascope, Rynek 01A4 CHESTY COUGH PRODUCTS, Year\2021, sprzedaż do konsumenta; 2 wśród produktów z acetylocysteiną; ChPL ACC Optima (600 mg), Fluimucil Forte (600 mg), Nacecis (600 mg), Acetylcysteinum Flegamina (600 mg)



A dlaczego warto rekomendować ACC?



Jest skuteczne!

1 Gawrońska A., N-ascetylocysteina - dobry lek mukolityczny, „Świat Farmacji” 2010, IX.; 2 From S., Miejsce acetylocysteiny w leczeniu kaszlu u dzieci i dorosłych, Lekarz POZ 1/2017: 55-59 ; 3 Gawronska A. N-acetylocysteina - dobry lek mukolityczny, „Świat Farmacji” 2010, IX; 4 
Kuchar E, Pięć istotnych powodów, dla których warto rozważyć zastosowanie N-acetylocysteiny (NAC) w zakażeniach układu oddechowego, Standardy Medyczne/ Pediatria, 2020, t, 17, 505-510



Szybkie działanie

1 Zaitseva O.V., RMJ, 2009, T.19, No 19; 1217-1222. ACC - nie jest lekiem o działaniu przeciwkaszlowym.



Posiada korzystny profil bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo

W 20 badaniach (łącznie 1080 pacjentów) nie stwierdzono
poważnych działań niepożądanych acetylocysteiny2

Stwierdzono, że u pacjentów z chorobami dróg oddechowych
współczynnik działań niepożądanych wymagających odstawienia
nie jest wyższy niż w przypadku placebo3

Nie wchodzi w interakcje z większością najczęściej stosowanych
antybiotyków1, a dodatkowo redukuje biofilm4

1 ChPL ACC; 2 Chalumeau M, Duijvestijn YC. Acetylcysteine and carbocysteine for acute upper and lower respiratory tract infections in paediatric patients without chronić broncho-pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev 2013; (5): CD003124;, 3 Zaitseva O.V., RMJ, 2009, T.19, 
No 19; 1217-1222; 4 Palmer J. Bacterial biolms in chronić rhinosinusitis Mag. ORL, 2006, Suplement IX, 24-30; 2 Roveta A, Debbia E, Schito G, Marchese A. Comparison of the activity of N-acetylcysteine, ambroxol, bromhexine and sobrerol on Staphylococcus aureus biolms. GIMMOC. 
2004; 8(1): 12.  Olofsson AC, Hermansson M, Elwing H. N-Acetyl-L-Cysteine Aects Growth, Extracellular Polysaccharide Production, and Bacterial Biolm Formation on Solid Surfaces. Appl Environ Microbiol, 69 (8) (2003), 4814-4822.

U pacjentów, którzy przyjmowali 11,6 g (sic!) acetylocysteiny na dobę przez 
3 miesiące nie obserwowano ciężkich działań niepożądanych, w dawkach 
do 500mg/k mc/ była dobrze tolerowana i nie występowały zatrucia¹



Wygodne stosowanie

**ChPL ACC Optima (600 mg),





Pierwszy i jedyny mometazon OTC dostępny na 
rynku w opakowaniu 
120 dawek! 

Duże ekonomiczne opakowanie
25% taniej!

Jedno opakowanie wystarcza
na 2 miesiące terapii!

NOWOŚĆ!
DUŻE OPAKOWANIE

120 DAWEK!

. *porównanie ceny Nasometin Control 120 dawek z ceną dwóch opakowań Nasometin Control 60 dawek na podstawie cennika Lek S.A. na dzień: 30.03.2021

*



SIŁA MAREK SANDOZ OTC WYNIKA Z OGROMNEJ POPULARNOŚCI 
ORAZ Z MOCNEGO WSPARCIU MARKETINGOWEGO

76% ZNAJOMOŚĆ MARKI ZNAJOMOŚĆ MARKI90%
UDZIAŁ W KATEGORII TYLKO 
PO 10 M-CACH NA RYNKU!

7%

POLAKÓW KUPIŁO 
KIEDYKOLWIEK ALTACET64%

POLAKÓW KUPIŁO 
KIEDYKOLWIEK KETONAL47%

76% ZNAJOMOŚĆ MARKI

POLAKÓW KUPIŁO W CIĄGU OST. 
3 M-CY38%



• po podaniu w pojedynczej dawce, w bólu po zabiegu stomatologicznym. 
* *w porównaniu z ketoprofenem w postaci kwasowej
*** na podstawie badania TNS Kantar  - postrzeganie marki Ketonal wrzesień 2019. www.ketonalactive.pl/informacje-o-leku/

1. Panerai A.E. et al., Trends Med 2012; 12(4):159-167. 
2. Samborski W, Filipiak KJ, Kaczmarczyk J, Tykarski A., Choroby Serca i Naczyn 2016; 13(4):257-264 
3. Lindhardsen J et al., Ann Rheum Dis. 2014 Aug; 73(8):1515-1521.; 
4. Hohlfeld T et al. Thromb Haemost 2013; 109: 825–833.; 
5. Risk of acute myocardial infarction during use of individual NSAIDs: A nested case- control study from the SOS project; PLoS One. 2018; 13(11): e0204746. Published online 2018 Nov 1. doi: [10.1371/journal.pone.0204746]; 
6. SOS Project Final Report https://cordis.europa.eu/project/id/ 223495/reporting z dnia 20.01.2020.
7. Gaskell_H, Derry_S, Wi_en_PJ, Moore_RA. Single dose oral ketoprofen or dexketoprofen for acute postoperative pain in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 5. Art. No.: CD007355
8. Sarzi-Puttini P. et al., Reumatismo, 2010; 62(3):172-188; 
9. Cimini A. et al., Physiol. 230: 813–820, 2015; 

Ketonal Active, 50 mg, kapsułki twarde/ Ketonal Sprint, 25 mg/50 mg, granulat do sporządzania roztworu doustnego, w saszetce. Skład: Jedna kapsułka, twarda leku Ketonal Active zawiera 50 mg ketoprofenu oraz 186,10 mg laktozy jednowodnej. Jedna saszetka 
leku Ketonal Sprint zawiera 25 mg ketoprofenu w postaci ketoprofenu z lizyną (40 mg) lub 50 mg ketoprofenu w postaci ketoprofenu z lizyną (80 mg). Wskazania: Ketonal Active: Krótkotrwałe, objawowe leczenie lekkiego do umiarkowanego bólu różnego pochodzenia, np. 
bóle mięśniowe, kostno-stawowe, ból głowy. Ketonal Sprint: U dorosłych i młodzieży w wieku od 16 lat w krótkotrwałym objawowym leczeniu ostrego bólu o lekkim lub umiarkowanym nasileniu, tj. ból głowy, ból zębów, bolesne miesiączkowanie, ból spowodowany lekkimi 
nadwyrężeniami i zwichnięciami. Dawkowanie: Przyjmowanie leku w najmniejszej dawce skutecznej przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych. Ketonal Active: Dorośli i młodzież >15 lat: 1 kapsułka co 8 godzin. Bez 
konsultacji z lekarzem nie stosować leku dłużej niż 5 dni. Lek przyjmować podczas posiłków, popijając co najmniej ½ szklanki wody lub mleka. Można jednocześnie przyjmować leki zobojętniające, co pozwoli zmniejszyć ryzyko szkodliwego działania ketoprofenu na 
przewód pokarmowy. Osoby w podeszłym wieku: konieczna jest ostrożność ze względu na zwiększone ryzyko ciężkich działań niepożądanych. Nie stosować u dzieci <15 lat. Ketonal Sprint: 25 mg ketoprofenu do 3 razy na dobę lub 50 mg ketoprofenu do 2 razy na dobę (= 
40 mg ketoprofenu z lizyną do 3 razy na dobę lub 80 mg ketoprofenu z lizyną do 2 razy na dobę). Między kolejnymi dawkami zachować przerwę ≥8 godzin. Osoby w podeszłym wieku: dawkę powinien ustalać lekarz i, jeśli to konieczne, zalecić dawkę mniejszą niż 
powyższa. Lek jest przeznaczony tylko do krótkotrwałego stosowania. Jeśli stosowanie leku jest konieczne >3 dni (młodzież ≥16 lat) lub >5 dni (dorośli), lub jeśli objawy nasilą się, należy skonsultować się z lekarzem. Lekkie lub umiarkowane zaburzenia czynności wątroby 
lub nerek: zmniejszyć dawkę początkową i kontynuować leczenie najmniejszą dawką skuteczną. W lekkich i umiarkowanych zaburzeniach czynności nerek indywidualne dostosowanie dawki rozważyć dopiero po ustaleniu dobrej tolerancji dawki początkowej. U osób z 
ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby lub nerek stosowanie leku jest przeciwwskazane. Lek przyjmuje się doustnie podczas posiłku. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną, kwas acetylosalicylowy (ASA) lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne 
(NLPZ), lub na którąkolwiek substancję pomocniczą (w tym występujące w przeszłości reakcje nadwrażliwości, tj. skurcz oskrzel i, napad astmy, zapalenie błony śluzowej nosa, pokrzywka lub inne reakcje alergiczne wywołane przez ketoprofen, ASA lub inne NLPZ. U takich 
pacjentów notowano ciężkie, rzadko śmiertelne przypadki reakcji anafilaktycznych). Czynna choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy lub krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenie albo perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie. Ciężka niewydolność
serca. Ciężka niewydolność wątroby. Ciężka niewydolność nerek. III trymestr ciąży. Dodatkowo Ketonal Sprint: Astma w wywiadzie. Choroba Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Ketoprofenu nie stosować u pacjentów ze zwiększonym 
ryzykiem zaburzeń żołądkowo-jelitowych, np. u osób w podeszłym wieku, pacjentów stosujących leki przeciwzakrzepowe, przeciwpłytkowe, kortykosteroidy, inne NLPZ i SSRI. Ostrzeżenia i środki ostrożności: Ostrzeżenia: Stosowanie ketoprofenu, tak jak niektórych 
innych NLPZ (zwłaszcza dużych dawek) może wiązać się z dużym ryzykiem toksycznego wpływu na przewód pokarmowy. Zaleca się ostrożność u osób przyjmujących jednocześnie leki zwiększające ryzyko owrzodzenia lub krwawienia z przewodu pokarmowego, tj. 
doustne kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna), SSRI lub leki przeciwpłytkowe, tj. kwas acetylosalicylowy lub nikorandyl. Należy unikać stosowania ketoprofenu razem z innymi NLPZ, w tym z selektywnymi inhibitorami COX-2. Wszystkie NLPZ 
powodowały krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenie lub perforację (z możliwym skutkiem śmiertelnym), które mogą występować w dowolnym momencie leczenia, również bez objawów zwiastunowych lub ciężkich zdarzeń ze strony przewodu pokarmowego 
w wywiadzie. Ryzyko krwawienia, owrzodzenia lub perforacji w obrębie przewodu pokarmowego jest większe podczas stosowania większych dawek NLPZ, u pacjentów z przebytą chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy, zwłaszcza z krwawieniem lub perforacją i u
osób w podeszłym wieku. Leczenie należy u nich rozpoczynać od najmniejszej dostępnej dawki. U tych pacjentów i osób, u których konieczne jest jednoczesne stosowanie ASA w małych dawkach lub innych leków, które mogą zwiększyć ryzyko powikłań dotyczących 
przewodu pokarmowego, należy rozważyć podawanie leków o działaniu ochronnym (np. mizoprostolu lub PPI). Osoby z powikłaniami ze strony przewodu pokarmowego w wywiadzie, zwłaszcza w podeszłym wieku, powinny zgłaszać wszelkie nietypowe objawy dotyczące 
jamy brzusznej (zwłaszcza krwawienie z przewodu pokarmowego), szczególnie na początku leczenia. U osób w podeszłym wieku zwiększa się częstość działań niepożądanych związanych ze stosowaniem NLPZ, zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego 
i perforacji, które mogą zakończyć się zgonem. W razie wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego lub choroby wrzodowej żołądka i/lub dwunastnicy, lek należy odstawić. W związku z zastosowaniem NLPZ bardzo rzadko opisywano ciężkie reakcje skórne (również 
ze skutkiem śmiertelnym), w tym złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona i zespół Lyella. Ryzyko ich wystąpienia jest prawdopodobnie największe w początkowym okresie leczenia (zwykle w 1. miesiącu leczenia). Po wystąpieniu pierwszych oznak 
wysypki, zmian w obrębie błon śluzowych lub jakichkolwiek innych objawów nadwrażliwości, lek należy odstawić. Przyjmowanie niektórych NLPZ (zwłaszcza w dużych dawkach i długotrwale) może wiązać się ze zwiększeniem ryzyka tętniczych incydentów zatorowo-
zakrzepowych (np. zawał mięśnia sercowego lub udar mózgu). Nie można wykluczyć takiego ryzyka dla ketoprofenu. Środki ostrożności: U osób z niewydolnością serca, marskością i nerczycą, otrzymujących leki moczopędne, z przewlekłą niewydolnością nerek 
(zwłaszcza, jeśli są w podeszłym wieku) trzeba kontrolować czynność nerek na początku leczenia. Ketoprofen może u nich zmniejszyć perfuzję nerek wskutek hamowania syntezy prostaglandyn i prowadzić do dekompensacji czynności nerek. Należy zachować ostrożność 
u osób z nadciśnieniem tętniczym i/lub lekką do umiarkowanej zastoinową niewydolnością serca w wywiadzie, gdyż podczas leczenia NLPZ opisywano zatrzymanie płynów i obrzęki. Ketoprofen może maskować objawy zakażenia, co może prowadzić do opóźnionego 
zastosowania właściwego leczenia, a przez to pogarszać skutki zakażenia. Zjawisko to zaobserwowano w przypadku pozaszpitalnego bakteryjnego zapalenia płuc i powikłań bakteryjnych ospy wietrznej. Jeśli ketoprofen stosowany jest z powodu gorączki lub bólu 
związanych z zakażeniem, należy kontrolować przebieg zakażenia. W warunkach pozaszpitalnych skonsultować się z lekarzem, jeśli objawy utrzymują się lub nasilają. U osób z zaburzeniami czynności wątroby, przyjmujących leki moczopędne, po dużych zabiegach 
chirurgicznych, z hipowolemią, a zwłaszcza u osób w podeszłym wieku, należy kontrolować ilość wydalanego moczu oraz czynność nerek. Na skutek swoich przeciwzapalnych, przeciwbólowych i przeciwgorączkowych właściwości ketoprofen może maskować zwykle 
występujące objawy rozwijającego się zakażenia (tj. gorączka). U osób z nieprawidłowymi wynikami badań czynności wątroby lub z chorobami wątroby w wywiadzie należy okresowo kontrolować aktywność aminotransferaz, zwłaszcza podczas długotrwałego leczenia. W 
razie znacznego zwiększenia aktywności, leczenie trzeba przerwać. Podczas leczenia ketoprofenem opisywano rzadkie przypadki żółtaczki i zapalenia wątroby. U osób z astmą współistniejącą z przewlekłym nieżytem nosa, przewlekłym zapaleniem zatok i/lub polipami 
nosa częściej niż u innych osób mogą występować reakcje alergiczne na ASA i/lub NLPZ. Podanie leku może wywołać napad astmy lub skurcz oskrzeli, zwłaszcza u osób uczulonych na ASA i/lub NLPZ. Należy zachować ostrożność podczas leczenia osób z 
niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca, chorobą niedokrwienną serca, chorobą tętnic obwodowych i/lub chorobą naczyń mózgowych, przed rozpoczęciem długotrwałego leczenia osób z czynnikami ryzyka chorób układu krążenia 
(np. z nadciśnieniem, hiperlipidemią, cukrzycą, palących tytoń). Zgłaszano zwiększone ryzyko tętniczych zdarzeń zakrzepowych u osób otrzymujących NLPZ inne niż ASA w bólach okołooperacyjnych w przypadku zabiegu pomostowania tętnic wieńcowych (CABG). 
Możliwe jest wystąpienie hiperkaliemii, zwłaszcza u pacjentów z cukrzycą, niewydolnością nerek i/lub przyjmujących jednocześn ie leki sprzyjające rozwojowi hiperkaliemii. Konieczne jest wówczas regularne kontrolowanie stężenia potasu. W razie wystąpienia zaburzeń 
wzroku (tj. niewyraźne widzenie) leczenie należy przerwać i skierować pacjenta do okulisty. Stosowanie ketoprofenu może osłabiać płodność u kobiet i nie jest ono zalecane w razie planowania ciąży. Należy rozważyć stosowanie leku u kobiet, które mają trudności z 
zajściem w ciążę lub które są poddawane badaniom w związku z niepłodnością. Dodatkowo Ketonal Active: Ze względu na ryzyko zaostrzenia przebiegu choroby NLPZ należy stosować ostrożnie u osób z chorobą przewodu pokarmowego w wywiadzie (wrzodziejącym 
zapaleniem okrężnicy, chorobą Leśniowskiego-Crohna). Lek zawiera laktozę, więc nie należy go stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Ketonal Sprint: U 
niektórych dzieci i młodzieży otrzymujących ketoprofen z lizyną zgłaszano krwawienie z przewodu pokarmowego i owrzodzenie. Działania niepożądane. Bardzo często Ketonal Active: graniczne wartości wyników testów czynności wątroby. Często: astenia, złe 
samopoczucie, niestrawność, nudności, ból brzucha, wymioty. Niezbyt często: skórne reakcje alergiczne, ból głowy, zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, senność, zaparcie, biegunka, wzdęcie, zapalenie błony śluzowej żołądka, wysypka, świąd, obrzęki, dodatkowo 
Ketonal Sprint: zmęczenie, zawroty głowy pochodzenia obwodowego. Rzadko: niedokrwistość pokrwotoczna, parestezje, zaburzenia widzenia, szumy uszne, astma, zapalenie jamy ustnej, wrzód trawienny, zapalenie wątroby, zwiększenie aktywności aminotransferaz, 
zwiększenie stężenia bilirubiny, zwiększenie masy ciała. Bardzo rzadko: enteropatia z perforacją, owrzodzeniem lub zwężeniami (może występować niewielkie krwawienie), ciężkie zaburzenia czynności wątroby z żółtaczką i stanem zapalnym, dodatkowo Ketonal Sprint: 
dyskineza, omdlenie, niedociśnienie, obrzęk krtani, krwiomocz, obrzęk twarzy. Częstość nieznana: agranulocytoza, małopłytkowość, niewydolność szpiku; niedokrwistość hemolityczna, leukopenia, reakcje anafilaktyczne (w tym wstrząs), hiponatremia, hiperkaliemia, 
splątanie, jałowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zawroty głowy pochodzenia obwodowego, zapalenie naczyń (w tym leukoklastyczne zapalenie naczyń), zmiany nastroju, drgawki, zaburzenia smaku, niewydolność serca, nadciśnienie, rozszerzenie naczyń 
krwionośnych, skurcz oskrzeli (zwłaszcza u pacjentów z nadwrażliwością na ASA i inne NLPZ), zapalenie błony śluzowej nosa, zaostrzenie zapalenia jelita grubego i choroby Crohna, krwawienie z przewodu pokarmowego i perforacja, zapalenie trzustki, nadwrażliwość na 
światło lub objawy fotodermatozy, łysienie, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, reakcje pęcherzowe, w tym zespół Stevensa-Johnsona i zespół Lyella, ostra uogólniona osutka krostkowa, ostra niewydolność nerek, cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek, zespół 
nerczycowy, nieprawidłowe wyniki badań czynności nerek, zmęczenie. Opisano 1 przypadek perforacji okrężnicy u kobiety w podeszłym wieku, dodatkowo Ketonal Sprint: obrzęk jamy ustnej, zmiany nastroju, pobudliwość, bezsenność, obrzęk okołooczodołowy, kołatanie 
serca, migotanie przedsionków, tachykardia, duszność, skurcz krtani, gorączka, rumień, wysypka grudkowo-plamista, zapalenie skóry. Działania niepożądane można zgłaszać do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych URPL: Al. 
Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa tel.: + 48 22 49 21 301/faks: + 48 22 49 21 309/strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl lub do podmiotu odpowiedzialnego. Podmiot odpowiedzialny: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Austria. Kategoria 
dostępności: Lek wydawany bez recepty. Pozwolenie Prezesa URPL nr R/6594 (Ketonal Active), 24985 (Ketonal Sprint 25 mg), 24986 (Ketonal Sprint 50 mg). Pełna informacja o lekach dostępna w Sandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50C, 02-672 Warszawa, tel. 
22 209 70 00, www.sandoz.pl. prof 12/20
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ACC classic, 20 mg/ml, roztwór doustny; ACC mini, 100 mg, tabletki musujące; ACC, 200 mg, tabletki; ACC, 200 mg, tabletki musujące; ACC optima, 600 mg, tabletki musujące; ACC 

Optima Active, 600 mg, proszek doustny w saszetce. Skład: ACC classic: 1 ml roztworu doustnego zawiera 20 mg acetylocysteiny, sód i p-hydroksybenzoesan metylu; ACC mini: 1 tabletka 

musująca zawiera 100 mg acetylocysteiny oraz laktozę i sód. ACC: 1 tabletka zawiera 200 mg acetylocysteiny i laktozę. 1 tabletka musująca zawiera 200 mg acetylocysteiny oraz laktozę i sód. ACC 

optima: 1 tabletka musująca zawiera 600 mg acetylocysteiny oraz laktozę i sód. ACC Optima Active: 1 saszetka zawiera 600 mg acetylocysteiny i aspartam, sorbitol i ksylitol. Wskazania: ACC 

classic/ACC mini: krótkotrwale jako lek rozrzedzający wydzielinę dróg oddechowych i ułatwiający jej odkrztuszanie u pacjentów z objawami zakażenia w obrębie górnych dróg oddechowych. 

ACC/ACC optima: lek rozrzedzający wydzielinę dróg oddechowych i ułatwiający jej odkrztuszanie u pacjentów z zapaleniem oskrzeli związanym z przeziębieniem. ACC Optima Active: Leczenie 

sekretolityczne w ostrych i przewlekłych chorobach oskrzeli i płuc, gdy konieczne jest zmniejszenie lepkości wydzieliny oskrzelowej w celu ułatwienia odkrztuszania u dorosłych. Dawkowanie: ACC 

classic/ACC mini Dzieci: 3-6 lat: 200-300 mg w 2-3 dawkach podzielonych, 7-14 lat: 400 mg w 2 lub 4 dawkach podzielonych. Dorośli/młodzież >14 lat: 400-600 mg w 2-3 dawkach podzielonych. 

ACC mini nie stosować u dzieci <3 lat. ACC: Dzieci 6-14 lat: 400 mg w 2 dawkach podzielonych. Dorośli/młodzież >14 lat: 400-600 mg w 2-3 dawkach podzielonych. Produktu ACC nie stosować u 

dzieci <6 lat. ACC optima: Dorośli/młodzież >14 lat: 600 mg na dobę. Sposób podawania: Bez zalecenia lekarza nie stosować dłużej niż 4-5 dni. Lek przyjmować po posiłku. Nie stosować przed snem. 

Podczas leczenia przyjmować zwiększoną ilość płynów. Przygotowanie leku, patrz ChPL. ACC Optima Active: Dorośli: 1 saszetka raz na dobę. Nie stosować u dzieci i młodzieży. Zawartość 1 saszetki 

wysypać bezpośrednio na język. Proszek łatwo połknąć, bo pobudza wydzielanie śliny; popijanie wodą nie jest konieczne. Proszku nie żuć przed połknięciem. Bez zalecenia lekarza nie stosować dłużej 

niż 14 dni. Jeśli w czasie 4-5 dni nie nastąpiła poprawa lub objawy nasiliły się, skonsultować się z lekarzem. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku, czynna choroba 

wrzodowa, ostry stan astmatyczny. Proszek/granulat do sporządzania roztworu doustnego (ACC mini/ACC): nietolerancja fruktozy. ACC mini/ACC classic: nie stosować u dzieci <3 lat. ACC: nie 

stosować u dzieci <6 lat. ACC optima: nie stosować u dzieci <14 lat. ACC Optima Active: Nie stosować u dzieci <2 lat.  Ostrzeżenia i środki ostrożności: Stosować ostrożnie u pacjentów: z astmą, z 

chorobą wrzodową w wywiadzie, w podeszłym wieku, z niewydolnością oddechową. U pacjentów z astmą może wystąpić skurcz oskrzeli. W razie jego wystąpienia natychmiast odstawić lek. Lek może 

powodować upłynnienie śluzu i zwiększenie objętości wydzieliny oskrzelowej, u pacjentów ze zmniejszoną zdolnością odkrztuszania zastosować odpowiednie postępowanie. U dzieci <2 lat ryzyko 

obturacji dróg oddechowych. Zachować ostrożność u osób z chorobą wrzodową w wywiadzie, zwłaszcza przyjmujących te z inne leki podrażniające błonę śluzową przewodu pokarmowego. Zachować 

ostrożność u osób z nietolerancją histaminy. Unikać u nich dłuższego stosowania leku ze względu na wpływ na metabolizm histaminy i ryzyko objawów nietolerancji (tj. ból głowy, naczynioruchowy 

nieżyt nosa, świąd). Jeśli konieczne jest jednoczesne podanie doustnego antybiotyku, zachować odstęp ≥2 godzin. Acetylocysteina bardzo rzadko wywoływała ciężkie reakcje skórne (zespół Lyella, S-

J). Jeśli wystąpią nowe zmiany na skórze lub błonach śluzowych należy przerwać leczenie i zgłosić się do lekarza. Ostrzeżenia dotyczące substancji pomocniczych znajdują się w poszczególnych 

ChPL. Działania niepożądane: Niezbyt często: ból głowy, gorączka, reakcje nadwrażliwości, szumy uszne, tachykardia, niedociśnienie tętnicze, ból brzucha, zapalenie jamy ustnej, biegunka, wymioty, 

nudności, pokrzywka, wysypka, obrzęk naczynioruchowy, świąd, wyprysk. Rzadko: duszność, skurcz oskrzeli, niestrawność. Bardzo rzadko: wstrząs/reakcja anafilaktyczny/a, reakcja 

rzekomoanafilaktyczna, krwotok, zespół Stevensa-Johnsona, zespół Lyella. Częstość nieznana: obrzęk twarzy, zmniejszona agregacja płytek. Działania niepożądane należy zgłaszać do Departamentu 

Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych URPL: Al. Jerozolimskie 181C; 02-222 Warszawa; tel.: 22 49 21 301; faks: 22 49 21 309; strona inernetowa: 

https://smz.ezdrowie.gov.pl lub do podmiotu odpowiedzialnego. Pozwolenie Prezesa URPL nr ACC classic: 21343, ACC mini: t. mus.: R/3312, ACC t. mus.: 9906, tabletki: 9226, ACC Optima: 

R/6910, ACC Optima Active: 24126. Podmiot odpowiedzialny: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl, Austria. Kategoria dostępności: lek wydawany bez recepty. Pełna informacja o 

lekach dostępna w Sandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50C, 02-672 Warszawa, tel. 22 209 70 00, www.sandoz.pl.
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Nasometin Control, 50 mikrogramów/dawkę, aerozol do nosa, zawiesina. Skład: Każde rozpylenie zawiera odmierzoną dawkę 50 mikrogramów [µg] mometazonu furoinianu (w 

postaci mometazonu furoinianu jednowodnego). Lek zawiera 0,02 mg/dawkę chlorku benzalkoniowego. Wskazania: leczenie objawów zdiagnozowanego przez lekarza sezonowego 

alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa u dorosłych w wieku od 18 lat. Dawkowanie i sposób podawania: Podanie do nosa. Zwykle 2 rozpylenia (po 50 µg) do każdego otworu 

nosowego raz na dobę (łącznie 200 µg), a po opanowaniu objawów dawkę podtrzymującą można zmniejszyć do 1 rozpylenia do każdego otworu nosowego (łącznie 100 µg). Początek 

znaczącego działania może nastąpić w ciągu 12 h od podania pierwszej dawki, ale pełnego działania leku można nie uzyskać w ciągu pierwszych 48 h. Należy regularnie stosować 

lek. Umiarkowane lub ciężkie objawy sezonowego alergicznego nieżytu nosa w wywiadzie mogą wymagać rozpoczęcia leczenia na kilka dni przed początkiem okresu pylenia. Jeśli 

po max. 14 dniach stosowania nie nastąpi poprawa lub jest ona niewystarczająca, należy zwrócić się do lekarza. Leku nie stosować dłużej niż 3 miesiące bez konsultacji z lekarzem. 

Nie stosować u dzieci <18 lat. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; nieleczone miejscowe zakażenie błony śluzowej 

nosa (tj. opryszczka); niedawno przebyta operacja nosa lub uraz nosa (do czasu wyleczenia, gdyż kortykosteroidy hamują gojenie się ran). Ostrzeżenia i środki ostrożności: Lek 

stosować ostrożnie (jeśli w ogóle) u osób z czynną gruźlicą lub nieaktywnymi gruźliczymi zakażeniami dróg oddechowych, z nieleczonym zakażeniem grzybiczym, bakteryjnym, 

ogólnymi zakażeniami wirusowymi. Osoby z ryzykiem osłabienia odporności poinformować o narażeniu na zakażenia (tj. ospa wietrzna, odra) i konieczności konsultacji z lekarzem 

w razie kontaktu z nimi. Nie stosować u osób z perforacją przegrody nosa. Kortykosteroidy donosowe, zwłaszcza w dużych dawkach podawane przez dłuższy czas, mogą powodować 

działania ogólne, tj. zaćma, jaskra, zespół Cushinga, wystąpienie cech cushingoidalnych, zahamowanie czynności nadnerczy, zaburzenia psychiczne lub behawioralne, w tym 

nadmierna aktywność psychoruchowa, zaburzenia snu, lęk, depresja lub agresja. Notowano przypadki zwiększenia ciśnienia śródgałkowego. Stosować ostrożnie po zmianie z długo 

stosowanego kortykosteroidu o działaniu ogólnym. Odstawienie kortykosteroidów o działaniu ogólnym może spowodować kilkumiesięczną niewydolność kory nadnerczy, aż do 

przywrócenia czynności osi HPA. W razie objawów niewydolności nadnerczy lub odstawienia (tj. ból stawów/mięśni, znużenie, depresja) wznowić podawanie kortykosteroidów o 

działaniu ogólnym i zastosować inne, odpowiednie leczenie. Dawki większe niż zalecane mogą powodować znaczące zahamowanie czynności nadnerczy. Jeśli zapadnie decyzja o 

stosowaniu i podawaniu dawek większych od zaleconych, należy rozważyć podawanie dodatkowych kortykosteroidów o działaniu ogólnym w okresie stresu lub w razie planowej 

operacji. Kortykosteroidy stosowane miejscowo lub ogólnie mogą powodować zaburzenia widzenia. W razie ich wystąpienia należy rozważyć konsultację okulisty w celu oceny 

związku np. z zaćmą, jaskrą lub retinopatią surowiczą środkową. Benzalkoniowy chlorek może powodować podrażnienie lub obrzęk błony śluzowej nosa. Działania niepożądane:

Często: zapalenie gardła, zakażenie górnych dróg oddechowych, ból głowy, krwawienie z nosa, pieczenie/podrażnienie/owrzodzenie nosa. Częstość nieznana: duszność, 

nadwrażliwość, w tym reakcje anafilaktyczne, obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli, jaskra, zaćma, niewyraźne widzenie, zwiększenie ciśnienia śródgałkowego, perforacja 

przegrody nosa, zaburzenia węchu i smaku. Działania niepożądane należy zgłaszać do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych URPL: Al. 

Jerozolimskie 181C; 02-222 Warszawa; tel.: +48 22 49 21 301; faks: +48 22 49 21 309; strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl lub do podmiotu odpowiedzialnego. Podmiot

odpowiedzialny: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl, Austria. Kategoria dostępności: OTC-lek wydawany bez recepty. Pozwolenie Prezesa URPL nr 25489. Pełna

informacja o leku dostępna w Sandoz Polska Sp. z o.o., Domaniewska 50 C, 02-672 Warszawa, tel. +48 22 209 70 00, faks +48 22 209 70 01, www.sandoz.pl. Dane dotyczące

odpłatności: lek pełnopłatny.
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