
 

Ketoprofen Sandoz® retard 100 
Ketoprofen Sandoz® retard 200 
 
Informatie voor de gebruiker 
 
Wij raden u aan deze bijsluiter goed te lezen, ook als u Ketoprofen 
Sandoz retard al eerder heeft gebruikt. Het is namelijk mogelijk dat de 
informatie inmiddels is gewijzigd. 
 
SAMENSTELLING  
De werkzame stof in de capsules is ketoprofen. Ketoprofen Sandoz 
retard 100 en Ketoprofen Sandoz retard 200 bevatten per capsule 
respectievelijk 100 en 200 mg ketoprofen. 
 
Overige bestanddelen 
Capsules 100 mg: povidon, ethylcellulose, talk, sucrose, gelatine, 
maïszetmeel, titaandioxide (E171). 
Capsules 200 mg: povidon, ethylcellulose, talk, sucrose, gelatine, 
maïszetmeel, chinoline geel (E104), indigotine (E132). 
 
Uiterlijk 
Ketoprofen Sandoz retard 100: witte/doorzichtige capsule met opdruk 
‘Ketoprofen CR 100 mg’. 
Ketoprofen Sandoz retard 200: groen/doorzichtige capsule met 
opdruk ‘Ketoprofen CR 200 mg’. 
 
VERPAKKINGEN 
Ketoprofen Sandoz retard 100 en 200: 30 capsules in doordrukstrips. 
 
REGISTRATIEHOUDER 
Sandoz B.V. 
Voor inlichtingen en correspondentie 
Sandoz B.V. 
Postbus 10332 
1301 AH Almere 
 
Ketoprofen Sandoz retard is in het register ingeschreven onder 
respectievelijk: 
RVG 20923, capsules met vertraagde afgifte 100 mg 
RVG 20924, capsules met vertraagde afgifte 200 mg. 
 
EIGENSCHAPPEN 
Ketoprofen behoort tot de groep van zogenaamde niet-steroïde 
ontstekingsremmende middelen (NSAID’s). Het heeft een 
pijnstillende, koortsverlagende en ontstekingsremmende werking. 
 
TOEPASSING 
- bij langdurige reumatische aandoeningen, met name reumatoïde 

gewrichtsontsteking 
- bij ernstige osteoarthrosis (aandoening van de gewrichten ten 

gevolge van slijtage) bij patiënten die een dosering van 100 - 
200 mg van dit geneesmiddel per dag nodig hebben. 

 
NIET GEBRUIKEN  
- bij overgevoeligheid voor ketoprofen of één van de overige 

bestanddelen van de capsules 
- bij patiënten die een maagzweer, een twaalfvingerige darmzweer 

of een zweer aan de slokdarm hebben of hebben gehad 
- bij patiënten met een maagdarmbloeding 
- bij patiënten met een langdurige ontsteking van het 

maagslijmvlies 
- bij patiënten die astma-aanvallen of overgevoeligheidsreacties 

(bijvoorbeeld huiduitslag) vertoonden na eerder gebruik van 
ketoprofen of andere pijnstillers (NSAID’s), zoals bijvoorbeeld 
acetylsalicylzuur 

- bij patiënten met een ernstige stoornis in de werking van lever 
en/of nieren 

- bij kinderen jonger dan 15 jaar 
- bij ernstig hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart). 
 
GEBRUIK TIJDENS ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING  
Het gebruik tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding 
wordt afgeraden. Het is niet bekend of ketoprofen in de moedermelk 
wordt uitgescheiden. 
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INVLOED OP DE RIJVAARDIGHEID EN DE BEKWAAMHEID OM 
MACHINES TE GEBRUIKEN 
Ketoprofen kan duizeligheid, slaperigheid en wazig zien veroorzaken. 
Pas daarom op met werkzaamheden die oplettendheid vereisen, 
zoals deelname aan het verkeer en het bedienen van machines. 
 
WISSELWERKING MET ANDERE GENEESMIDDELEN  
Een wisselwerking wil zeggen dat geneesmiddelen bij gelijktijdig 
gebruik elkaars werking(en) en/of bijwerking(en) kunnen beïnvloeden. 
Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van ketoprofen 
met: 
- acetylsalicylzuur 
- probenecide (middel toegepast bij jicht) 
- bloedsuikerverlagende middelen 
- antistollingstabletten 
- geneesmiddelen bij epilepsie (vallende ziekte) 
- methotrexaat (middel toegepast bij ernstige reuma, psoriasis 

(huidaandoening) of kanker). 
Wanneer u zulke geneesmiddelen gebruikt moet u hiermee rekening 
houden en advies vragen aan uw arts of apotheker. 
 
Let op, bovenstaande geneesmiddelen kunnen bij u bekend zijn 
onder een andere naam, vaak de merknaam. In deze rubriek wordt 
alleen de werkzame stof of therapeutische groep van het 
geneesmiddel genoemd en niet de merknaam. Kijk daarom altijd goed 
op de verpakking en in de bijsluiter van de geneesmiddelen die u al 
gebruikt, wat de werkzame stof of de therapeutische groep is van dat 
middel. 
 
WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN  
Langdurig of veelvuldig gebruik wordt afgeraden, behoudens advies 
van uw arts. Bij aanhoudende klachten dient u uw arts te raadplegen. 
De voorgeschreven dosering niet overschrijden. Bejaarden en 
patiënten met een stoornis in de bloedstolling, ernstige hart- of 
vaatziekten en patiënten met een verminderde werking van de nieren 
moeten extra voorzichtig zijn in het gebruik van dit geneesmiddel en 
erop toezien dat hun klachten niet verergeren. Wanneer uw klachten 
toenemen moet u contact opnemen met uw arts. Ketoprofen kan de 
verschijnselen van een infectie maskeren. Wanneer u vermoedt dat u 
een infectie heeft, moet u uw arts raadplegen. Een zwarte, zeer onwel 
ruikende ontlasting kan duiden op bloedverlies uit het 
maagdarmkanaal. Neem in dit geval contact op met uw arts.  
Dit geneesmiddel kan de werking van het spiraaltje verminderen! 
Geneesmiddelen zoals Ketoprofen Sandoz kunnen in verband 
gebracht worden met een klein verhoogd risico op een hartaanval 
(hartinfarct) of beroerte. Neem niet meer in dan de voorgeschreven 
dosis en gebruik het geneesmiddel niet langer dan de 
voorgeschreven behandeling. Het risico neemt toe naarmate de 
ingenomen dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt. 
 
Wanneer u hartproblemen heeft of een beroerte heeft gehad, of 
wanneer u denkt dat u hiervoor tot een risicogroep behoort 
(bijvoorbeeld als u een hoge bloeddruk, diabetes, hoge 
cholesterolspiegel heeft of als u rookt) dan moet u dit bespreken met 
uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel inneemt. 
 
DOSERING EN WIJZE VAN GEBRUIK  
De dosering dient door de arts te worden vastgesteld. Uw arts zal de 
laagst mogelijke, werkzame dosering voorschrijven om het risico op 
bijwerkingen te verminderen. 
De gebruikelijke doseringen zijn:  
 
Volwassenen 
één keer per dag (=24 uur) 200 mg tijdens de maaltijd. 
 
Patiënten met nierfunctiestoornissen en bejaarden 
één keer per dag (=24 uur) 100 mg tijdens de maaltijd. 
 
De dosering dient te worden aangepast aan de ernst van de 
aandoening en de klachten. De onderhoudsdosering dient de laagst 
mogelijke dosering te zijn waarbij de klachten onder controle zijn.  
De capsules kunnen het beste met wat water tijdens een maaltijd 
worden ingenomen. 



 

SYMPTOMEN BIJ EN BEHANDELING VAN OVERDOSERING 
Indien u meer dan de voorgeschreven dosering hebt ingenomen, 
dient u uw arts te waarschuwen. 
 
BIJWERKINGEN  
Behalve de gewenste effecten kan een geneesmiddel ook 
ongewenste reacties (bijwerkingen) veroorzaken. Bijwerkingen 
hoeven niet bij iedereen op te treden. 
 
De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen: 
gebrek aan eetlust, verstopping, diarree, slechte spijsvertering, 
misselijkheid, braken, buikpijn, pijn in de bovenbuik, opgeblazen 
gevoel, gasophoping in de darmen, zuurbranden, 
benauwdheidsaanvallen (bij astma-patiënten of patiënten die last 
hebben of hebben gehad van allergische reacties), hoofdpijn, 
duizeligheid, oorsuizen, slapeloosheid, spierzwakte.  
 
Zelden komen voor: depressie (ernstige neerslachtigheid), 
slaperigheid, vermoeidheid, transpiratie, wazig zien, branderige ogen, 
droge mond of juist speekselvloed, bloedverlies in de darmen, een 
versnelde hartslag, kortademigheid, moeilijkheden bij het plassen, 
maagdarmzweer (soms met bloeding of doorbraak naar de darm), 
ernstige overgevoeligheid (syndroom van Stevens-Johnson, 
syndroom van Lyell). 
 
Een behandeling met niet-steroïde ontstekingsremmende middelen 
(NSAID’s) is in verband gebracht met vochtophoping 
(oedeemvorming), verhoogde bloeddruk (hypertensie) en 
onvoldoende pompkracht van het hart (hartfalen). 
 
Geneesmiddelen zoals Ketoprofen Sandoz kunnen in verband 
worden gebracht met een klein verhoogd risico op een hartaanval 
(hartinfarct) of beroerte. 
 
Indien u een bijwerking als ernstig ervaart, of indien u last krijgt van 
een bijwerking die niet in de bijsluiter staat vermeld, neem dan 
contact op met uw arts of apotheker. 
 
BEWARING EN HOUDBAARHEID 
Bij kamertemperatuur (15-25°C), bewaard in de originele verpakking, 
zijn Ketoprofen Sandoz retard capsules houdbaar tot de op de 
verpakking aangegeven datum. Deze datum staat vermeld achter de 
aanduiding “niet te gebruiken na:” of “Exp.:”. 
 
VOOR ALLE GENEESMIDDELEN GELDT  
- Volg de aanwijzingen van de arts nauwkeurig op.  
- Bij onduidelijkheden kunt u zich wenden tot de arts of apotheker. 
- Gebruik geen geneesmiddelen die voor een ander bestemd zijn.  
- Bepaalde combinaties van geneesmiddelen kunnen schadelijk 

zijn. Zorg ervoor dat de arts op de hoogte is van de andere 
geneesmiddelen die u gebruikt.  

- Houd geneesmiddelen buiten het bereik van kinderen.  
- Oude en overbodige geneesmiddelen kunt u bij de apotheek ter 

vernietiging afgeven.  
- Indien geneesmiddelen in strips verpakt zijn betekent de 

aanduiding "Exp.:" op de strip: "niet te gebruiken na:". 
 
Datum laatste wijziging: 02/07 
 
Sandoz en het beeldelement zijn geregistreerde handelsmerken van Novartis. 


