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Що робити, якщо біль заважає 
рухатися вільно?

Гострий й хронічний м’язово-суглобовий біль — провідний симптом 
більшості широко поширених ревматичних захворювань. При цьо-
му нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП) належать до числа 

найбільш важливих симптоматичних лікарських засобів при такій патології завдяки поєднанню про-
тизапальних, аналгетичних, жарознижувальних та антитромботичних властивостей (Насонов Е.Л., 
2006). Найшвидшим і найпотужнішим болезаспокійливим ефектом серед НПЗП і при цьому прийнят-
ним профілем безпеки характеризує ться кетопрофен (Бадокин В.В. и соавт., 2007), що з 2015 р. пред-
ставлений на українському фармацевтичному ринку брендом АРТРОКОЛ компанії «World Medicine» 
(Великобританія). Сьогодні лінійка досить нового бренду розширюється, щоб задовольнити потреби 
пацієнтів, тому вже у квітні 2016 р. відвідувачі аптек зможуть придбати препарат АРТРОКОЛ у 2 лі-
карських формах: гелю та розчину для ін’єкцій.

Кетопрофен, що входить 
до складу бренду АРТРОКОЛ, 
протягом багатьох років ши-
роко застосовується в клініч-
ній практиці. Він чинить цен-
тральний та периферичний зне-
болювальний ефект та усуває 
прояви симптомів запально-де-
генеративних захворювань опо-
рно-рухового апарату. Його анал-
гетична активність є істотно вищою в порівнян-
ні з диклофенаком і індометацином (Бадокин В.В. 
и соавт., 2007). При цьому у більшості пацієнтів після 
внутрішньом’язового введення кетопрофен виявля-
ється у крові вже через 15 хв, а максимальна концен-
трація досягається через 2 год. Він легко проникає 
в порожнину суглобів і надовго затримується в сино-
віальній рідині, тому вираженість больового синдро-
му та скутість суглобів зменшується на тривалий час.

Кетопрофен у складі АРТРОКОЛУ інтенсив-
но метаболізується в печінці. Його період напів-
виведення з організму є коротким та становить 
2 год. У ряді спеціальних клінічних досліджень 
було показано, що фармакокінетика кетопрофе-
ну у осіб молодого та літнього віку не має вираже-
них відмінностей. До того ж кетопрофен не впли-
ває негативно на суглобовий хрящ (Чичасова Н.В. 
и соавт., 2003). Це свідчить про те, що його засто-
сування у пацієнтів з дегенеративними захворю-
ваннями суглобів може мати більше переваг, ніж 
деяких інших НПЗП.

Ефективність кетопрофену при рев-
матичних захворюваннях, таких як рев-
матоїдний артрит, остеоартроз і анкілозу-

ючий спондилоартрит, було продемонстровано 
в численних клінічних випробуваннях. До того 
ж кетопрофен широко використовується не тіль-
ки в ревматології, а й в інших галузях медици-
ни: в акушерстві та гінекології, стоматології (зуб-
ний біль), хірургії (післяопераційний біль), не-
врології (мігрень, біль в нижній частині спини) 
тощо (Каратеев А.В., 2014). Таким чином, ситуа-
ції, у яких бренд АРТРОКОЛ буде актуальним для 
відвідувача аптеки:

•	 скарги на больовий синдром у м’язах та сугло-
бах після травм та ушкоджень;

•	 протиревматична терапія у разі загострення 
хронічної патології (ревматоїдний артрит, ос-
теоартрит, подагра та ін.);

•	 післяопераційний біль та біль при менструа-
ції (розчин для ін’єкцій АРТРОКОЛ за при-
значенням лікаря).
АРТРОКОЛ: завжди вільний рух!
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суглобів: ревматоїдний артрит; серонегативні спондилоартрити (анкілозуючий спондилоартрит, псоріатичний артрит, реактивний артрит);подагра, 
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біль у суглобах, м’язах; післяоперційний біль; біль при метастазах пухлин у кістки; альгодисменорея. Препарати мають протипоказання та побічні 
реакції. Повна інформація про лікарські засоби міститься в інструкціях для медичного застосування.


