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SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 

 

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 

 

Rilies, 25 mg tabletten 

 

 

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 

 

Rilies tabletten bevatten 25 mg ketoprofen 

 

Hulpstoffen met bekend effect: 

Lactose    85,70 mg/tablet 

Tarwezetmeel  12,67 mg/tablet 

 

Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1 

 

 

3. FARMACEUTISCHE VORM 

 

Tabletten 

 

 

4. KLINISCHE GEGEVENS 

 

4.1 Therapeutische indicaties 

 

Koorts en pijn bij griep, verkoudheid en na vaccinatie, hoofdpijn, kiespijn, spierpijn, pijn na 

kaakchirurgische ingrepen, menstruatiepijn. 

 

4.2 Dosering en wijze van toediening 

 

Dosering 

 

1 tablet Rilies één tot driemaal daags. Zonodig kunnen 2 tabletten Rilies als eerste dosis worden 

ingenomen. De maximale hoeveelheid per dag is 4 tabletten Rilies (100 mg). 

 

De laagste werkzame dosis moet worden gebruikt voor de kortste periode die nodig is om de 

symptomen te verlichten (zie rubriek 4.4). 

 

Wijze van toediening 

 

Het verdient aanbeveling de tabletten met een glas water in te nemen, bij voorkeur tijdens de maaltijd. 

 

4.3 Contra - indicaties 

 

Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen.  

 

Ketoprofen is gecontraïndiceerd bij patiënten met in de anamnese overgevoeligheidsreacties zoals 

bronchospasmen, astma aanvallen, rhinitis, urticaria of andere allergische reacties op ketoprofen, 

acetylsalicylzuur of andere NSAID’s. 

Ernstige, zelden fatale, anafylactische reacties zijn bij deze patiënten waargenomen (zie rubriek 4.8). 

 

Het derde trimester van de zwangerschap. 

 

Verder is ketoprofen gecontraïndiceerd in de volgende gevallen: 
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• Actief ulcus pepticum, of een voorgeschiedenis van gastro-intestinale bloeding, 

verzwering of perforatie. 

• Andere bloedingen zoals cerebrovasculaire bloedingen. 

• Ernstige leverinsufficiëntie. 

• Ernstige nierfunctiestoornis. 

• Hemorragische diathese. 

• Ernstig hartfalen. 

 

4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik 

 

Indien gebruik gemaakt wordt van de laagste effectieve dosering, gedurende een zo kort mogelijke 

periode die nodig is om de symptomen te bestrijden, kunnen bijwerkingen tot een minimum beperkt 

blijven. 

 

Gegevens uit klinisch onderzoek en epidemiologische gegevens suggereren dat het gebruik van 

sommige NSAID’s (vooral bij hoge doseringen en langdurig gebruik) geassocieerd kan worden met een 

toegenomen risico op trombose in de arteriën (bijvoorbeeld hartinfarct of beroerte).Er zijn onvoldoende 

gegevens om een risico voor ketoprofen uit te sluiten wanneer een dagelijkse dosering van 25 tot 100 

mg ketoprofen wordt gebruikt. 

 

Voorzichtigheid is geboden bij patiënten die gelijktijdig worden behandeld met geneesmiddelen die het 

risico op ulceratie of bloeding kunnen verhogen, zoals orale corticosteroïden, anticoagulantia zoals 

warfarine, selectieve serotonine-heropname-remmers en middelen die de plaatjesaggregatie remmen 

zoals acetylsalicylzuur (zie rubriek 4.5). 

Bij patiënten die gelijktijdig behandeld worden met anticoagulantia en plaatjesaggregatieremmers dient 

het effect op de bloedstolling gecontroleerd te worden. 

 

Het gelijktijdig gebruik van ketoprofen en NSAID’s waaronder cyclo-oxygenase-2 selectieve remmers 

dient te worden vermeden. 

 

Gastro-intestinale bloeding, ulceratie en perforatie, welke fataal kunnen zijn, zijn gemeld bij het gebruik 

van NSAID’s gedurende ieder moment van de behandeling, met of zonder waarschuwende symptomen 

of het eerder optreden van ernstige gastro-intestinale bijwerkingen. 

 

Bij patiënten met een geschiedenis van hypertensie en/of licht tot matig congestief hartfalen is 

voorzichtigheid geboden (overleg met arts of apotheker) vooraf aan de behandeling. Vochtretentie, 

hypertensie en oedeem zijn gerapporteerd in associatie met een therapie van NSAID’s. 

 

Voorzichtigheid is eveneens geboden bij bejaarden en bij patiënten met stollingsstoornissen en lever- of 

nierfunctiestoornissen. Bij patiënten met reno-vasculaire afwijkingen moet de nierfunctie worden 

gecontroleerd, aangezien er enkele gevallen van nierfunctiestoornissen zijn gemeld. 

 

Pediatrische patiënten 

Rilies dient niet aan kinderen jonger dan 15 jaar te worden toegediend. 

 

Enige epidemiologische onderzoeksresultaten suggereren dat ketoprofen kan worden geassocieerd met 

een hoog risico op ernstige gastro-intestinale toxiciteit, in vergelijking met sommige andere NSAID’s, 

vooral bij hoge doseringen (zie ook rubriek 4.3). 

 

Het risico op gastro-intestinale bloedingen, ulceratie of perforatie is hoger bij toenemende NSAID-

doses, bij patiënten met een voorgeschiedenis van ulcera, met name als dit wordt gecompliceerd door 

bloedingen of perforatie (zie rubriek 4.3), en bij ouderen. Bij deze patiënten dient de behandeling met de 

laagst beschikbare dosis te beginnen. Bij deze patiënten dient combinatietherapie met beschermende 

middelen (bijv. misoprostol of protonpompremmers) te worden overwogen. Hetzelfde geldt voor 

patiënten die gelijktijdig een lage dosis aspirine nodig hebben of andere geneesmiddelen die 

waarschijnlijk het gastro-intestinale risico kunnen verhogen (zie hieronder en rubriek 4.5). 
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Patiënten met een voorgeschiedenis van gastro-intestinale toxiciteit (met name ouderen) dienen melding 

te maken van eventuele ongebruikelijke buikklachten (in het bijzonder van gastro-intestinale 

bloedingen). Dit geldt vooral bij aanvang van de behandeling. 

 

Ouderen: Bij ouderen is de frequentie van bijwerkingen op NSAID’s verhoogd, met name als het gaat 

om gastro-intestinale bloedingen en perforatie, welke fataal kunnen zijn. 

 

Als bij patiënten die ketoprofen krijgen een gastro-intestinale bloeding of ulceratie optreedt, dient de 

behandeling te worden stopgezet. 

 

In zeer zeldzame gevallen is in verband met het gebruik van NSAID’s melding gemaakt van ernstige 

huidreacties (sommige met fatale afloop), waaronder dermatitis exfoliativa, Stevens-Johnson syndroom 

en toxische epidermale necrolyse (zie rubriek 4.8). Patiënten blijken aan het begin van de therapie het 

hoogste risico op deze reacties te lopen (de reactie ontstaat in de meerderheid van de gevallen binnen de 

eerste maand van de behandeling). Bij de eerste manifestaties van huiduitslag, slijmvlieslaesies of enig 

ander teken van overgevoeligheid dient de behandeling met ketoprofen te worden stopgezet. 

 

NSAID’s dienen met voorzichtigheid te worden gegeven aan patiënten met een voorgeschiedenis van 

gastro-intestinale aandoeningen (colitis ulcerosa, ziekte van Crohn), aangezien deze aandoeningen 

hierdoor kunnen verergeren (zie rubriek 4.8). 

 

Aan het begin van de behandeling moet de nierfunctie nauwlettend worden gecontroleerd bij patiënten 

met hartfalen, cirrose en nefrose, bij patiënten die diuretische therapie krijgen en bij patiënten met 

chronische nierinsufficiëntie, met name als het oudere patiënten betreft. Bij deze patiënten kan 

toediening van ketoprofen een afname van de renale bloedstroom induceren die wordt veroorzaakt door 

prostaglandineremming en kan leiden tot nierfalen. 

 

Zoals bij andere NSAID’s dient bij aanwezigheid van een infectieziekte te worden opgemerkt dat de 

anti-inflammatoire, analgetische en antipyretische eigenschappen van ketoprofen de gebruikelijke 

tekenen van een infectie zoals koorts kunnen maskeren. 

 

Bij patiënten met afwijkende leverfunctietests of met een voorgeschiedenis van leverziekte dient 

regelmatig de transaminasespiegel te worden gecontroleerd, met name tijdens langetermijn therapie. Er 

zijn zeldzame gevallen van geelzucht en hepatitis beschreven bij gebruik van ketoprofen. 

 

Het gebruik van NSAID’s kan de vruchtbaarheid bij vrouwen verminderen en wordt niet aangeraden bij 

vrouwen die proberen zwanger te worden. Bij vrouwen die moeite hebben om zwanger te worden of die 

worden onderzocht op onvruchtbaarheid dient onthouding van het NSAID te worden overwogen. 

 

Patiënten met astma in combinatie met chronische rhinitis, chronische sinusitis en/ of neuspoliepen 

hebben een hoger risico op allergie voor aspirine en/of NSAID’s dan de rest van de populatie. 

Toediening van dit geneesmiddel kan astma-aanvallen of bronchospasmen veroorzaken, met name bij 

personen die allergisch zijn voor aspirine of NSAID’s (zie rubriek 4.3). 

 

Zoals bij alle NSAID’s dient een zorgvuldige afweging plaats te vinden bij het behandelen van patiënten 

met bestaande ongereguleerde hypertensie, congestief hartfalen, vastgestelde ischemische hartziekte, 

perifere arteriële aandoeningen en/ of cerebrovasculaire aandoeningen. Hetzelfde geldt voordat een 

langetermijn behandeling wordt gestart bij patiënten met risicofactoren voor cardiovasculaire 

aandoeningen (bijv. hypertensie, hyperlipidemie, diabetes mellitus, roken). 

 

Als visusstoornissen zoals wazig zien optreden, dient de behandeling te worden stopgezet. 

 

Bij het optreden van bloedbeeldafwijkingen of aanzienlijke leverfunctiestoornissen dient de behandeling 

met Rilies te worden gestaakt. 

 

Aanpassing van de dosering kan noodzakelijk zijn bij een optredende of verslechterende 

nierfunctiestoornis. 
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Een vermindering van de effectiviteit van het spiraaltje is beschreven. 

 

Maskeren van symptomen van onderliggende infecties: 

Rilies kan symptomen van infectie maskeren, hetgeen kan leiden tot een vertraagde start van een 

passende behandeling, waardoor het resultaat van de infectie wordt verergerd. Dit is waargenomen bij 

community-acquired pneumonie en bacteriële complicaties bij varicella. Wanneer Rilies wordt 

toegediend voor koorts of pijnverlichting gerelateerd aan infectie, wordt geadviseerd de infectie te 

bewaken. Bij zorg buiten een ziekenhuis, dient de patiënt een arts te raadplegen als de symptomen 

aanhouden of erger worden. 

 

Hulpstoffen 

Rilies tabletten bevatten lactose. 

Patiënten met zeldzame erfelijke aandoeningen als galactose-intolerantie, algehele lactasedeficiëntie of 

glucose-galactose malabsorptie, dienen dit geneesmiddel niet te gebruiken. 

 

Rilies tabletten bevatten tarwezetmeel. 

 

4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie 

 

Niet aanbevolen geneesmiddelencombinaties 

 

Andere NSAID’s (waaronder cyclo-oxygenase-2-selectieve remmers) en hooggedoseerde salicylaten: 

verhoogd risico op gastro-intestinale ulceratie en bloedingen. 

 

Anticoagulantia (heparine en warfarine) en plaatjesaggregatieremmers (te weten ticlopidine, 

clopidogrel): 

Verhoogd risico op bloedingen (als gevolg van remming van de plaatjesfunctie en irritatie van de 

gastro-intestinale mucosa) (zie rubriek 4.4). 

Als gelijktijdige toediening niet kan worden vermeden, dient de patiënt nauwlettend te worden 

gecontroleerd. 

 

Lithium: 

Risico op verhoging van de concentratie van lithium in het plasma (die soms toxische waarden kan 

bereiken vanwege verminderde renale lithiumexcretie). Indien nodig dient de lithiumconcentratie in het 

plasma nauwlettend te worden gecontroleerd en het doseringsniveau van lithium te worden aangepast 

tijdens en na NSAID-therapie. Gelijktijdige toediening wordt niet geadviseerd. 

 

Methotrexaat in doses van meer dan 15 mg/week: 

Verhoogd risico op hematologisch toxiciteit van methotrexaat, met name bij toediening in hoge doses 

(>15 mg/week). Dit houdt mogelijk verband met verdringing van eiwitgebonden methotrexaat en met 

een verminderde nierklaring hiervan. 

 

Geneesmiddelencombinaties waarbij voor gebruik voorzorgsmaatregelen vereist zijn 

 

Diuretica: 

Patiënten en met name gedehydreerde patiënten die diuretica gebruiken lopen een groter risico op het 

ontwikkelen van nierfalen als gevolg van een afname van de renale bloedstroom die wordt veroorzaakt 

door prostaglandineremming. Dergelijke patiënten dienen te worden gerehydreerd voordat met 

gelijktijdige toediening wordt begonnen en wanneer de behandeling wordt gestart dient de nierfunctie te 

worden gecontroleerd (zie rubriek 4.4). 

 

ACE-remmers en angiotensine-II-antagonisten: 

Bij patiënten met een verminderde nierfunctie (bijv. gedehydreerde patiënten of oudere patiënten) kan 

gelijktijdige toediening van een ACE-remmer of angiotensine-II-antagonist en middelen die cyclo-

oxygenase remmen, resulteren in verdere verslechtering van de nierfunctie, waaronder mogelijk acuut 

nierfalen. 
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Methotrexaat in doses van minder dan 15 mg/week: 

Tijdens de eerste weken van combinatiebehandeling dient wekelijks het volledige bloedbeeld te worden 

gecontroleerd. Bij verandering van de nierfunctie of bij oudere patiënten dient vaker te worden 

gecontroleerd. 

 

Corticosteroïden: 

Verhoogd risico op gastro-intestinale ulceratie of bloedingen (zie rubriek 4.4). 

 

Pentoxifylline: 

Er bestaat een verhoogd risico op bloedingen. Hierbij is frequentere klinische controle en controle van 

de bloedingstijd vereist. 

 

Geneesmiddelencombinaties waarmee rekening moet worden gehouden 

 

Antihypertensiva (bètablokkers, angiotensine-converterend-enzymremmers, diuretica): Risico op 

verminderde antihypertensieve capaciteit (vanwege remming van vaatverwijdende prostaglandinen door 

NSAID’s). 

 

Trombolytica: Verhoogd risico op bloedingen. 

 

Selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI’s): Verhoogd risico op gastro-intestinale bloedingen 

(zie rubriek 4.4). 

 

Probenecide: 

Gelijktijdige toediening van probenecide kan de plasmaklaring van ketoprofen aanzienlijk verminderen. 

 

Bij gelijktijdige toediening van ketoprofen met onderstaande (genees)middelen dienen de klinische 

status van de patiënt en laboratoriumwaarden te worden gecontroleerd. 

 

• Ketoprofen kan antidiabetische effecten van sulfonyl-ureumverbindingen versterken door 

verdringing van het plasma-eiwit. 

• Bij gelijktijdige toediening van ketoprofen en alcohol neemt het risico op gastro-intestinale 

bloedingen en ulcera toe. 

• Combinatie met acetylsalicylzuur vertraagt de biologische beschikbaarheid van ketoprofen 

aanzienlijk. Therapeutisch effect van de gecombineerde behandeling is niet aangetoond, terwijl de 

bijwerkingen van beide middelen toenemen. 

 

4.6 Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding 

 

Zwangerschap 

 

Remming van prostaglandinesynthese kan de zwangerschap en/of de ontwikkeling van het embryo of de 

foetus nadelig beïnvloeden. Gegevens uit epidemiologisch onderzoek suggereren een verhoogd risico 

voor een miskraam,  hartafwijkingen en gastroschisis na gebruik van een prostaglandinesyntheseremmer 

in de vroege fase van de zwangerschap. Het absolute risico voor cardiovasculaire afwijkingen nam toe 

van minder dan 1% naar ongeveer 1,5%. Men gaat er van uit dat het risico toeneemt met de dosis en de 

therapieduur. Toediening van een prostaglandinesyntheseremmer aan dieren laat een verhoogd verlies 

zien van pre- en postimplantatie en een toegenomen embryo-foetale letaliteit. Bovendien is een 

verhoogd aantal incidenties, inclusief cardiovasculaire, gerapporteerd van diverse afwijkingen in dieren 

die een prostaglandinesyntheseremmer hebben gekregen gedurende de periode van organogenese.  

 

Vanaf week 20 van de zwangerschap kan het gebruik van ketoprofen leiden tot oligohydramnion als 

gevolg van renale disfunctie in de foetus. Deze aandoening kan kort na aanvang van de behandeling 

optreden en is doorgaans reversibel na stopzetting daarvan. Daarnaast zijn er meldingen geweest van 
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vernauwing van de ductus arteriosus na behandeling in het tweede trimester, meestal verdwenen die na 

stopzetting van de behandeling. Daarom mag ketoprofen in het eerste en tweede trimester van de 

zwangerschap niet worden gebruikt, tenzij dit duidelijk noodzakelijk is. Als ketoprofen wordt gebruikt 

door vrouwen die zwanger proberen te raken of zich in het eerste of tweede trimester van de 

zwangerschap bevinden, moet de dosis zo laag mogelijk worden gehouden en de therapieduur zo kort 

mogelijk worden gehouden. Vanaf week 20 van de zwangerschap moet bij vrouwen die verschillende 

dagen worden blootgesteld aan ketoprofen worden overwogen om prenatale controles op 

oligohydramnion en vernauwing van de ductus arteriosus uit te voeren. De behandeling met ketoprofen 

moet worden stopgezet als er oligohydramnion of vernauwing van de ductus ateriosus wordt 

vastgesteld. 

 

Tijdens het derde trimester van de zwangerschap, kunnen alle prostaglandinesyntheseremmers de foetus 

blootstellen aan: 

- cardiopulmonaire toxiciteit (voortijdige vernauwing/sluiting van de ductus arteriosus en pulmonaire 

hypertensie);  

- renale disfunctie (zie hierboven); 

 

Bovendien kunnen de moeder en het pasgeboren kind aan het einde van de zwangerschap worden 

blootgesteld aan: 

- mogelijk verlenging van de bloedingstijd, een antiaggregatie effect dat zelfs bij zeer lage doses kan 

voorkomen; 

- remming van de baarmoedercontracties, met een uitgestelde of verlengde bevalling tot gevolg. 

 

Ten gevolge hiervan is ketoprofen gecontra-indiceerd tijdens het derde trimester van de zwangerschap 

(zie rubrieken 4.3 en 5.3). 

 

Borstvoeding 

 

Er zijn geen gegevens bekend over de mate waarin ketoprofen in de moedermelk wordt uitgescheiden. 

Het gebruik van ketoprofen gedurende de lactatieperiode wordt afgeraden. 

 

4.7 Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen 

 

Bij gebruik van ketoprofen kunnen duizeligheid, slaperigheid of convulsies optreden en in die gevallen 

moet worden afgezien van het besturen van een motorrijtuig, het bedienen van machines en het 

verrichten van potentieel gevaarlijke en oplettendheid vereisende werkzaamheden. 

 

4.8 Bijwerkingen 

 

Gegevens uit klinisch onderzoek en epidemiologische gegevens suggereren dat het gebruik van 

sommige NSAID’s (vooral bij hoge doseringen en langdurig gebruik) geassocieerd kan worden met een 

klein toegenomen risico op trombose in de arteriën (bijvoorbeeld myocardinfarct of beroerte) (zie 

rubriek 4.4). 

 

De frequentie van bijwerkingen wordt als volgt omschreven: 

 

Zeer vaak:  (> 1/10) 

Vaak:  (> 1/100 - <1/10) 

Soms:  (> 1/1.000 - <1/100) 

Zelden:  (> 1/10.000 - <1/1.000) 

Zeer zelden: (< 1/10.000) 

Niet bekend:  (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald). 

 

De volgende bijwerkingen zijn gerapporteerd met ketoprofen in volwassenen: 

 

Bloed- en lymfestelselaandoeningen 

Zelden: hemorragische anemie 
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Niet bekend: agranulocytose, thrombocytopenie, beenmergaplasie 

 

Immuunsysteemaandoeningen: 

Niet bekend: anafylactische reacties (inclusief shock) 

 

Psychische aandoeningen 

Niet bekend: veranderde stemming 

 

Zenuwstelselaandoeningen 

Soms: hoofdpijn, duizeligheid, slaperigheid 

Zelden: paresthesie 

Niet bekend: convulsies, dysgeusie 

 

Oogaandoeningen 

Zelden: wazig zien (zie rubriek 4.4) 

 

Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen 

Zelden: tinnitus 

 

Hartaandoeningen 

Niet bekend: hartfalen 

 

Bloedvataandoeningen 

Niet bekend: hypertensie, vasodilatatie 

 

Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen  

Zelden: astma 

Niet bekend: bronchospasmen (in het bijzonder bij patiënten met bekende overgevoeligheid voor 

acetylsalicylzuur en andere NSAID’s), rhinitis 

 

Maagdarmstelselaandoeningen 

Vaak: dyspepsie, misselijkheid, buikpijn, braken 

Soms: obstipatie, diarree, flatulentie, gastritis 

Zelden: stomatitis, ulcus pepticum 

Niet bekend: exacerbatie van colitis en ziekte van Crohn,  

Gastro-intestinale bloedingen en perforatie 

 

Lever- en galaandoeningen 

Zelden: hepatitis, stijging van transaminase spiegels, verhoogd serumbilirubine door leveraandoeningen 

 

Huid- onderhuidaandoeningen 

Soms: rash, pruritis 

Niet bekend: lichtgevoeligheid, haaruitval, urticaria, angio-oedeem, Stevens-Johnson syndroom, 

toxische epidermale necrolyse (Lyell syndroom) 

 

Nier- en urinewegaandoeningen 

Niet bekend: acuut nierfalen, interstitiële nefritis, nefrotisch syndroom, afwijkende nierfunctietesten 

 

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen 

Soms: oedeem, vermoeidheid 

 

Onderzoeken 

Zelden: gewichtstoename 

 

Minder frequent voorkomende bijwerkingen zijn stoornissen van het centrale zenuwstelsel, zoals 

slapeloosheid en agitatie. 
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Branderig gevoel in de ogen, droge mond, speekselvloed, depressie, transpiratie, kortademigheid, 

tachycardieën, dysurie en vochtretentie zijn gemeld. 

 

Bij patiënten met anemie treedt een geringe vermindering op van het aantal erytrocyten. Enkele niet 

ernstige gevallen van leucocytopenie zijn gemeld. 

 

Melding van vermoedelijke bijwerkingen 

Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze 

wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden 

gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te 

melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Website: www.lareb.nl. 

 

4.9 Overdosering 

 

Gevallen van overdosering tot 2,5 gram zijn gerapporteerd. 

In de meeste gevallen zijn de symptomen beperkt tot lethargie, slaperigheid, misselijkheid, braken en 

pijn in het epigastrium.  

Na overdosering kunnen verder de volgende symptomen optreden: braken (bloed) en diarree (bloed), 

duizeligheid, nystagmus, diplopie, hoofdpijn en oorsuizen. Bij ernstige intoxicatie tevens 

nierfunctiestoornis, hypotensie en coma. Het is niet duidelijk of de nierfunctiestoornis een direct gevolg 

is van de ketoprofen-intoxicatie, de hypotensie of het eventueel voorafgaand chronisch gebruik. 

 

Er zijn geen specifieke antidota tegen ketoprofen. 

De maag dient zo snel mogelijk te worden geledigd en dienen de symptomen symptomatisch te worden 

behandeld ter compensatie van dehydratie, het monitoren van de urine excretie en het corrigeren van een 

acidose, indien aanwezig. Indien mogelijk de patiënt laten braken, waarna actieve kool en 

natriumsulfaat worden toegediend. Maagspoelen dient te gebeuren wanneer een volwassen patiënt meer 

dan 5 gram ketoprofen heeft ingenomen of een kind meer dan 100 mg/kg lichaamsgewicht. Toediening 

van actieve kool en natriumsulfaat kan meerder malen herhaald worden, daar hierdoor mogelijk een 

extrarenale klaring wordt vergroot. Waarschijnlijk berust dit op het verbreken van de enterohepatische 

kringloop, waardoor de stof die diffundeert naar het darmlumen gebonden wordt (enterale 

hemoperfusie). 

In geval van nierfalen, kan hemodialyse worden overwogen om het circulerende medicinale product te 

verwijderen. 

 

 

5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN 

 

5.1 Farmacodynamische eigenschappen 

 

Farmacotherapeutische categorie: prostaglandinesynthetaseremmer behorende tot de groep der 

propionzuurderivaten met anti-inflammatoire, anti-pyretische en analgetische eigenschappen, ATC-

code: M01AE03. 

 

5.2 Farmacokinetische eigenschappen 

 

Absorptie 

 

Na toediening van therapeutische doses laten opeenvolgende bepalingen van plasmaspiegels een snelle 

en volledige absorptie van ketoprofen zien. 

Ongeveer een uur na orale toediening worden maximale plasmaspiegels bereikt. Voedsel vertraagt de 

absorptie en verlaagt de plasmaspiegels, echter zonder noemenswaardige beïnvloeding van de mate van 

absorptie. 

 

Distributie 
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De plasma halfwaardetijd na orale toediening is ongeveer 1,5 tot 2 uur. Ketoprofen wordt voor 99% aan 

plasma-eiwitten gebonden. Ketoprofen dringt door in het synoviaal vocht en de spiegels hierin houden 

langer aan dan de plasmaspiegels. Ketoprofen passeert de placenta. 

 

Biotransformatie 

 

Ketoprofen wordt gemetaboliseerd door twee processen; conjugatie met glucuronzuur en in veel 

mindere mate door hydroxylering. Minder dan 1% van de toegediende dosis wordt onveranderd in de 

urine aangetroffen. Ongeveer 65-75% van de toegediende dosis komt als glucuronzuur conjugaat in de 

urine voor. 

 

Eliminatie 

 

75-90% van de toegediende dosis wordt uitgescheiden via de nieren en 1-8% via de faeces in de 5 dagen 

na inname van de orale dosis. Binnen 6 uur na toediening is 50% van de dosis geëlimineerd. 

 

De absorptie van ketoprofen wordt niet beïnvloed. De verlenging van de eliminatiehalfwaardetijd en de 

afname van de totale klaring blijft beperkt. 

 

5.3 Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek 

 

Geen bijzonderheden. 

 

 

6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS 

 

6.1 Lijst van hulpstoffen 

 

Lactose 

Tarwezetmeel 

Silicagel 

Gelatine 

Magnesiumstearaat 

 

6.2 Gevallen van onverenigbaarheid 

 

Niet van toepassing. 

 

6.3 Houdbaarheid 

 

De houdbaarheidstermijn van Rilies tabletten is drie jaar in de standaardverpakking. De uiterste 

gebruiksdatum staat aangegeven op de verpakking na: ‘Niet te gebruiken na‘ en op de strips na: ‘Exp’. 

 

6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren 

 

Rilies tabletten dienen op een donkere plaats bij kamertemperatuur (15-25 °C) te worden bewaard. 

 

6.5 Aard en inhoud van de verpakking 

 

Rilies tabletten zijn verpakt in PVC/Al strips. Een strip bevat 10 tabletten. Een verpakking bevat 2 

strips. 

 

Het is mogelijk dat niet alle genoemde verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht. 

 

6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen 

 

Geen bijzondere vereisten.  
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Al het ongebruikte geneesmiddel of afvalmateriaal dient in overeenstemming met lokale voorschriften 

te worden vernietigd. 

 

 

7. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 

 

Novum Pharma BV 

Keyserswey 20 

2201 CW Noordwijk 

 

 

8. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 

 

RVG 14148 

 

 

9. DATUM VAN EERSTE VERLENING VAN DE VERGUNNING/VERLENGING VAN DE 

VERGUNNING 

 

Datum van eerste verlening van de vergunning: 1 oktober 1991 

Datum van laatste verlening: 1 oktober 2016 

 

 

10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 

 

Laatste gedeeltelijke wijziging betreft rubriek 4.6: 14 november 2022  

 


