
PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE 
 
Prontoket, 5% nahasprei 
ketoprofeen 

 
Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. 
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. 
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage palun nõu arsti või apteekriga. 
- Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib 

olla neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased. 
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate 

mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige 
sellest oma arstile või apteekrile 

 
Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. 
Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse 
saamiseks kasutama Prontoketi täpselt juhistele vastavalt. 
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. 
- Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu oma apteekriga. 
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks, või kui te märkate mõnda 

kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma 
arstile või apteekrile 

 
Infolehes antakse ülevaade:  
1. Mis ravim on Prontoket ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne kasutamist 
3. Kuidas Prontoket’i kasutada 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5. Prontoket’i säilitamine 
6. Lisainfo 
 
 
 
 
1. MIS RAVIM ON PRONTOKET JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE 
 
Ketoprofeen kuulub mittesteroidsete põletikuvastaste ainete (MSPVA) hulka. 
Prontoket’i kasutatakse valu leevendamiseks pehmete kudede valulike ja põletikuliste 
seisundite korral. 
Ketoprofeeni põletikuvastane toime seisneb prostaglandiinide sünteesi pärssimises. 
Prostaglandiinid kutsuvad esile põletiku sümptomeid. 
 
Pruunist klaasist pudel spreipumba ja kaitseklapiga. Pudelis 50 ml lahust. 
 
2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE PRONTOKET’I KASUTAMIST  
 
Ärge kasutage Prontoket’i: 
- kui te olete ülitundlik (allergiline) Prontoket’i mõne koostisosa suhtes. 
- samaaegselt teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ravimitega (nt 

atsetüülsalitsüülhappe) 
- raseduse kolmandal trimestril 
- kui te olete alla 15-aastane. 
 



Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Prontoket: 
Ravimit ei tohi kanda lahtistele haavadele või ekseemist kahjustatud nahale. 
Vältida sattumist silma ja limaskestale. 

Ravi ajal ning kahe nädala jooksul pärast ravi lõppu tuleb vältida otsest päikesevalgust, sh 
solaariumi. 

 
Rasedus 
Kuna ravimit kasutatakse paikselt ja tal on vähene süsteemne toime, on selle kasutamine 
ettenähtud annustest kinnipidamisel ettevaatusega lubatud ka raseduse esimesel ja teisel 
trimestril ja imetamise ajal.  
Raseduse kolmanda trimestri jooksul tuleb silmas pidada, et ravimid, mis takistavad 
prostaglandiinide sünteesi, võivad esile kutsuda arterioosjuha enneaegse sulgumise, mistõttu 
ravimi kasutamine on vastunäidustatud. 
 
Imetamine 
Ravimi kasutamine ettenähtud annustest kinnipidamisel ettevaatusega lubatud ka imetamise 
ajal.  
Imetamise ajal ei tohi ravimit manustada rindadele. 
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine: 
Prontoket ei mõjuta autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet. 
 
Kasutamine koos teiste ravimitega: 
Ettenähtud annuste kasutamise korral koostoimeid teiste ravimitega pole täheldatud. 
 
3. KUIDAS KASUTADA PRONTOKET’I 
 
Kanda 2...3 korda päevas vastavale kehapiirkonnale (piserdada ca 5 korda peopesa suurusele 
alale).  
Iga 1...2 piserdamise järel hõõruda vedelik kergelt naha sisse ja lasta kuivada. 
Ravitava koha nahk peab olema terve. Ravi ajal ning kahe nädala jooksul pärast ravi lõppu 
tuleb vältida otsest päiksevalgust, sh solaariumi. 
 
4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED 
 
Nagu kõik ravimid, võib ka Prontoket põhjustada kõrvaltoimeid. 
 
Harva kaasneb nahaärritus ja allergiline reaktsioon, üksikjuhtudel fotodermatiit. 
Ülitundlikkusreaktsioonid: naha fotosensibilisatsioon, anafülaktilist tüüpi reaktsioonid. 
 
Pikemaajalise kasutamise korral suurtel piirkondadel võivad tekkida ketoprofeeni süsteemsed 
kõrvaltoimed (peamiselt seedetrakti kõrvaltoimed) 
 
Kui täheldate endal mistahes kõrvaltoimeid, mida ei ole loetletud selles infolehes, 
informeerige sellest oma arsti või apteekrit. 
 
5. PRONTOKET’I SÄILITAMINE 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas!  
 
Hoida temperatuuril kuni 25 °C. 
 
Hoida valguse eest kaitstult. 
 



Mitte kasutada pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu. 
 
6. LISAINFO 
Mida Prontoket sisaldab 
 
Toimeaine on ketoprofeen. 
1 g spreid sisaldab 50 mg ketoprofeeni 
1 annus sisaldab ca 6,5 mg ketoprofeeni. 
 
Abiaineid on: 
etanool, isopropanool, propüleenglükool, naatriumhüdroksiid ja puhastatud vesi.  
 
Kuidas Prontoket välja näeb ja pakendi sisu 
 
Pruunist klaasist pudel spreipumba ja kaitseklapiga. Pudelis 50 ml lahust. 
 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku 
esindaja poole. 
Lorenzo Pharma OÜ 
Koidu 20-19, 10 137 Tallinn 
tel. +372 50 73799 
 
Infoleht on viimati kooskõlastatud veebruaris 2008 


