
Léčivé přípravky s obsahem ketoprofenu k místní aplikaci se používají k léčbě lokál-

ní symptomatické bolesti a zánětů souvisejících s akutními potížemi pohybového ústrojí, 

léčbě akutní bolesti dolní páteře, event. k léčbě degenerativních onemocnění pohybového 

aparátu. V ČR jsou registrovány následující léčivé přípravky: Fastum gel, Keplat (léčivá ná-

plast), Ketonal 5 % krém a Prontoflex 10 %. Od roku 2011 je výdej všech přípravků s obsa-

hem ketoprofenu k topické léčbě vázán na lékařský předpis.

S nástupem slunečného počasí připomíná SÚKL 

prevenci fotosenzitivních reakcí při používání léčivých 

přípravků s obsahem ketoprofenu určených k lokální apli-

kaci. V souvislosti s topickou léčbou ketoprofenem a sou-

časným vystavením se slunečnímu záření nebo použitím 

solária může dojít k rozvoji fotosenzitivní reakce s různou 

mírou závažnosti, s možnou generalizací a rozvojem dlou-

hodobé fotosenzibilizace. Opatření pro omezení rizika fo-

tosenzitivních reakcí po topicky podávaném ketoprofenu 

byla doporučena Evropskou lékovou agenturou a schvá-

lena rozhodnutím Evropské komise koncem r. 2010.

Důležité zásady správného použití topického 

ketoprofenu

• Po každé aplikaci přípravku je důležité důkladné umytí 

rukou. 

• Místo aplikace léčivého přípravku musí být chráněno 

před slunečním zářením i UV zářením solária po celou 

dobu používání a následujících 14 dní od ukončení léč-

by, a to i za oblačného počasí. K ochraně je ideální volný 

oděv, jelikož místo aplikace nesmí být překryto těsným 

neprodyšným obvazem. 

• Při jakékoliv kožní reakci v místě aplikace (např. zarud-

nutí, pupínky, puchýřky…) je nutno léčbu okamžitě 

přerušit a navštívit kožního lékaře. 

Držitelé rozhodnutí o registraci léčivých přípravků 

s obsahem topického ketoprofenu v dubnu letošního 

roku rozesílali  Informační dopis  s připomenutím správ-

ného používání výše zmíněných přípravků lékařům 

všech odborností, u kterých je předpoklad preskripce 

topického ketoprofenu (praktickým lékařům, praktic-

kým lékařům pro děti a dorost, chirurgům, dermato-

logům, revmatologům, ortopedům a rehabilitačním 

lékařům). Součástí opatření pro minimalizaci rizik je i 

karta pacienta s informacemi o správném používání, 

kterou mají distributoři dodávat do lékáren společně s 

léčivými přípravky s obsahem ketoprofenu k topické-

mu použití. 

Prosíme všechny lékaře a lékárníky, aby při předepi-

sování a vydávaní těchto léčivých přípravků upozornili 

pacienty na nutnost dodržování zásad správného po-

užívání. Při jakémkoliv podezření na možný nežádoucí 

účinek zároveň prosíme o důsledné hlášení Státnímu 

ústavu pro kontrolu léčiv, jež napomůže kvalitnějšímu 

vyhodnocení rizik souvisejících s používáním topic-

kého ketoprofenu. Více informací o možnosti hlášení 

nežádoucích účinků na: http://www.sukl.cz/nahlasit-

-nezadouci-ucinek.
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ČASOPIS, KTERÝ SI VÁŽÍ VAŠICH ZNALOSTÍ. PRO ODBORNÍKY LÉKÁREN.
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STÁTNÍ ÚSTAV PRO 

KONTROLU LÉČIV

FARMAKOVIGILANCE

Zásady správného používání léčivých 

přípravků s obsahem ketoprofenu

určených k lokální aplikaci  
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6 LAHVÍ KVALITNÍCH 

KOLEKCE BARRIQUE 
SE SLEVOU 362 K  
+ OTVÍRÁK NA VÍNO ZDARMA
Kolekce BARRIQUE je ur ena pro milovníky skute n  
plných ervených vín. Všechna vína zrají v d ev ných 
sudech. V tšina t chto vín získala významná ocen ní 
na mezinárodní úrovni. Skv lý pom r kvality a ceny. 
Vynikající volba pro grilování s p áteli!
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