
2/2017                                            www.praktycznaortopedia.pl

   TEKST: dr n. med. Tomasz Bienek 
Centrum Medyczne Podohabilis, Oświęcim

 Ośrodek Chirurgii Stopy, Oddział Ortopedyczny, Szpital św. Łukasza w Bielsku-Białej 

W ARTYKULE:
diagnostyka kliniczna  
i radiologiczna,

leczenie operacyjne

paluch koślawy – 
etiologia, 

diagnostyka, 

leczenie  
zachowawcze  
i operacyjne

SŁOWA KLUCZOWE:

STRESZCZENIE
Wstęp: Paluch koślawy jest jedną z najczęściej operowanych deformacji przodostopia. Do dziś opisano 
blisko 150 technik operacyjnych, co dowodzi braku jednej uniwersalnej metody, którą można zasto-
sować w każdym przypadku. Kwestią kluczową jest właściwa kwalifikacja do zabiegu, poprzedzona 
wnikliwą oceną kliniczną i radiologiczną. Niezadowalające wyniki leczenia wynikają najczęściej (oprócz 
błędów samej techniki operacyjnej) z nieprawidłowego doboru metody operacyjnej, nieadekwatnej do 
stopnia zniekształcenia oraz z nieuwzględnienia towarzyszących zniekształceń stopy bądź podudzia. 

Abstract: Hallux valgus is one of the most commonly surgically  treated forefoot deformity. So far , there 
have been nearly 150 operative techniques described, which proves  that there is no  universal method 
that  can be used in every case . The key factor is proper classification for the surgery, preceded by de-
tailed clinical and radiological evaluation. Unsatisfactory  results  of treatment  most commonly result 
( apart from  operative technique errors ) from improper selection of operative method , inadequate to 
degree of deformity, and not taking into consideration accompanying foot and lower leg deformity. 
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P
aluch koślawy (łac. hallux valgus – HV) należy do 

najczęstszych nabytych deformacji przodostopia 

(do 30% populacji wśród japońskich studentek [1]), 

jednak do dzisiaj nie osiągnięto pełnej zgodności doty-

czącej etiologii oraz patofizjologii tego zniekształcenia, jak 

również skuteczności leczenia zachowawczego bądź po-

szczególnych metod leczenia operacyjnego.

Etiologia i patofizjologia
Czynnikami sprzyjającymi występowaniu HV są: 

� płeć (do 15 razy częściej u kobiet) [2, 3],

� czynniki genetyczne – do 72% występowanie rodzinne [2, 4],

� wskaźnik masy ciała (body mass index – BMI) (odwrot-

nie proporcjonalny u kobiet i wprost proporcjonalny 

u mężczyzn) [5],

� noszenie obuwia na wysokim obcasie (wprost propor-

cjonalnie) [5],

� stopa płasko-koślawa (wprost proporcjonalnie u męż-

czyzn) [5],

� schorzenia zapalne – reumatoidalne zapalenie stawów 

(RZS) [6],

� nadmierna ruchomość I promienia [7],

� przodostopie przywiedzione [8],

� ograniczenie zgięcia grzbietowego w stawie skokowym 

(przykurcz mięśni łydki) [9].

Część autorów neguje znaczenie niektórych z powyż-

szych przyczyn. Norwescy badacze, oceniając wpływ 

noszenia obuwia na obcasie na częstość występowania 

HV, nie potwierdzili takiej zbieżności [10]. Z kolei Kilmar-

tin zaprzecza zależności HV od obecności stopy płasko- 

-koślawej czy przywiedzenia przodostopia [11].

Również patofizjologia powstawania HV nie jest jed-

noznacznie uznana. Możliwe mechanizmy rozwoju tej 

deformacji to:

� teoria dysbalansu napięcia mięśni odwodziciela i przy-

wodziciela palucha – potwierdzeniem ma być skutecz-

ność leczenia HV z zastosowaniem toksyny botulino- 

wej A [12, 13],

� teoria nadmiernej ruchomości I promienia, zapadnięcia 

łuku przyśrodkowego stopy i wtórnej deformacji kośla-

wej [3, 14],

� teoria osłabienia napięcia mięśnia strzałkowego długiego 

(np. z powodu noszenia obuwia na wysokim obcasie) – 

eliminacja działania obniżającego I kość śródstopia i wtór-

nie uniesienie z przywiedzeniem I kości śródstopia, 

� teoria osłabienia struktur więzadłowo-torebkowych po 

stronie przyśrodkowej stawu śródstopno-paliczkowego 

(metatarsophalangeal joint – MTP) – z powodu noszenia 

wąskiego obuwia czy w przebiegu wrodzonej wiotkości 

stawowej [15].

Diagnostyka kliniczna i radiologiczna
Obraz kliniczny jest dość typowy i tworzą go przywie-

dzeniowe (skierowane przyśrodkowo) ustawienie I kości 

śródstopia, odwiedzenie (skierowane do boku) samego 

palucha, w części przypadków z jego rotacją. Tworząca się 

wyrośl po stronie przyśrodkowej głowy I kości śródsto-

pia może być przyczyną przewlekłego stanu zapalnego 

przylegającej kaletki. Deformacji I promienia towarzyszyć 

mogą zniekształcenia sąsiednich palców: palce szponiaste 

bądź młotkowane z nagniotkami czy metatarsalgia z mo-

dzelami pod głowami kości śródstopia. Bardzo istotna jest 

ocena całej stopy i podudzia dla wykrycia obecności stopy 

płasko-koślawej (korektywnej bądź sztywnej), przykurczu 

mięśni łydki czy koalicji stępu. W tym celu wykonywane są 

badanie w pozycji pełnego obciążenia stopy (swobodnej 

i na palcach), pomiar ruchomości w stawie skokowym przy 

wyprostowanym i zgiętym kolanie (test Silverskioda) czy 

ocena inwersji i ewersji stopy. 

Z PRAKTYKI  
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Niewielki HV – RTG przedoperacyjne

Zdj. 1a

RTG pooperacyjne – chevron + Akin

Zdj. 1b

Konieczna jest ocena ukrwienia obwodowego (badanie 

tętna) oraz wykluczenie potencjalnych ognisk zakażenia 

(zanokcica, grzybica paznokci). Aktywny proces zapalny 

kaletki z przetoką nie jest bezwzględnym przeciwwskaza-

niem do leczenia operacyjnego, chociaż należy liczyć się  

z przedłużoną antybiotykoterapią pooperacyjną oraz możli-

wymi powikłaniami. Jednak często dopiero zabieg operacyj-

ny resekcji kaletki z korekcją ustawienia palucha pozwala na 

przerwanie błędnego koła nawracających stanów zapalnych 

tkanek miękkich okolicy głowy I kości śródstopia. 

Diagnostyka radiologiczna jest podstawowym bada-

niem służącym do potwierdzenia rozpoznania, oceny 

stopnia deformacji i kwalifikacji do odpowiedniego typu 

leczenia. Powinna być wykonywana rutynowo – zarówno 

przed zabiegiem operacyjnym, jak i po nim. W większości 

przypadków wystarczający jest rentgenogram (RTG) stopy 

w pełnym obciążeniu wykonany w projekcji przednio-tylnej 

(łac. anterior-posterior – AP) oraz bocznej, a także zdjęcie 

skośne (pozwala określić np. ustawienie poszczególnych 

palców w stawach MTP).

Na radiogramie w projekcji AP pomiar obejmuje: kąt 

śródstopno-palcowy (hallux valgus angle – HVA), kąt mię-

dzyśródstopny (intermetatarsal angle – MA), kąt nachylenia 

dalszej powierzchni stawowej (DMAA distal metatarsal arti-

culation angle – kąt nachylenia dalszej powierzchni stawo-

wej I kości śródstopia) – pomocny do oceny kongruencji 

stawu MTP [16]. Lokalizacja trzeszczek względem osi długiej 

I kości śródstopia pozwala na ocenę stopnia ich podwich-

nięcia, a ich umiejscowienie na radiogramie pooperacyjnym 

ma być głównym wyznacznikiem prawdopodobieństwa 

nawrotu deformacji [16]. W przypadku obecności cech przo-

dostopia przywiedzionego wyznacza się kąt przywiedzenia, 

np. metodą Engel [17]. Obecne zmiany zwyrodnieniowe 

stawu MTP (widoczne w projekcji AP i bocznej) – w zależ-

Paluch koślawy – łatwa kwalifikacja, prosty zabieg? 
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ności od stopnia nasilenia – mogą wymusić zmianę typu 

planowanego pierwotnie zabiegu operacyjnego. 

Radiogram w projekcji bocznej pozwala na wykreśle- 

nie kąta skokowo-śródstopnego oraz wykrycie wyrośli  

kostnych w przypadku połączonej deformacji palucha 

koślawo-sztywnego. 

Pozostałe badania obrazowe mają mniejsze znaczenie. 

Tomografia komputerowa czy badanie SPECT (połączenie 

scyntygrafii z tomografią komputerową) służą do zobra-

zowania możliwych zmian zwyrodnieniowych w stawie 

Lisfranca, słabo widocznych w klasycznym RTG. Badanie 

NMR (nuclear magnetic resonance) pozwala ocenić stan 

chrząstki stawu MTP oraz patologię tkanek miękkich sta-

wu (np. uszkodzenie płytki podeszwowej). 

Przed ostateczną kwalifikacją do leczenia należy zwró-

cić szczególną uwagę na korespondencję widocznych 

deformacji i lokalizacji głównych dolegliwości pacjenta 

– zwłaszcza bólu. Pomocna w tym będzie ocena efektu 

ostrzyknięcia roztworem lignokainy (np. pod kontrolą USG) 

miejsca bolesnego. Czasowe ustąpienie dolegliwości bó-

lowych, mimo braku widocznych deformacji w badaniu 

REKLAMA

klinicznym bądź rutynowym RTG, powinno skutkować 

rozszerzeniem diagnostyki przed skierowaniem pacjenta 

do leczenia zachowawczego bądź operacyjnego. 

Leczenie zachowawcze
Spośród metod leczenia zachowawczego należy wymienić: 

� toksynę botulinową do ostrzyknięcia mięśnia przywodzi-

ciela palucha [12, 13],

� szyny – stabilizatory (wykonywane indywidualnie i fa-

brycznie) – korygujące ustawienie palucha [18],

� kinesiotaping [19] połączony z ćwiczeniami stretchingo-

wymi i mobilizacjami. 

Pierwsza metoda (toksyna botulinowa) wykorzystywana jest 

rzadko – doniesienia dotyczą niewielkich grup pacjentów. 

Warunkiem skuteczności stabilizatorów (druga z wymienio-

nych metod) jest ich stałe stosowanie przez dłuższy czas, 

co ma skutkować zarówno zmniejszeniem nasilenia bólu, 

jak i poprawą ustawienia składowych I promienia. Trwałość 

tego ostatniego efektu jest jednak często kwestionowana. 

Stosunkowo krótka terapia kinesiotapingiem (14 dni) ma 

powodować redukcję bólu oraz poprawę paramentów 

Z PRAKTYKI  
ORTOPEDY
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RTG pooperacyjne – scarf + Akin

Zdj. 2b

ustawienia HV (w tym radiologicznych). Efekt końcowy 

oceniano jednak już po miesiącu. Nie ma opracowań do-

tyczących odległych wyników tego typu terapii. 

Leczenie operacyjne
W przypadku zmian o średnim i znacznym stopniu zaawan-

sowania większość ortopedów zaleca leczenie operacyjne.

Metody operacji HV można podzielić na dwie zasadni-

cze grupy:

� zabiegi operacyjne na tkankach miękkich (czasem łączone 

z resekcją wyrośli kostnej głowy I kości śródstopia),

� zabiegi korekcyjne w obrębie układu kostnego I promienia. 

Operacje na tkankach miękkich (sp. Silvera, McBride) 

wykonywane są w przypadkach deformacji niewielkiego 

stopnia (HVA < 30°, IMA < 11°) i stawu niekongruetnego. Ich 

zaletą jest prostota operacji i szybki powrót do sprawności. 

Zabiegi te powodują niewielką poprawę kąta IMA i HVA. Dla 

uzyskania korekcji konieczne jest dodatkowo zachowanie 

odpowiedniej ruchomości w stawie stępowo-śródstop-

nym (łac. articulatione tarsometatarse – TMT). W przypadku 

stawu kongruentnego procedura wyłącznie na tkankach 

miękkich stawu MTP I może skutkować przekształceniem 

w staw niekongruentny [20]. Zeszycie torebki pod dużym 

napięciem dla utrzymania pożądanego ustawienia palucha 

skutkuje ograniczeniem jego ruchomości. Osteodeza [21], 

czyli połączenia za pomocą pętli I i II kości śródstopia, może 

być wykonywana jako uzupełnienie zabiegu opisywanego 

powyżej lub jako izolowana procedura. 

Do operacji obejmujących kości I promienia należą:

� Osteotomia końca dalszego I kości śródstopia (np. chev- 

ron, Mitchell, Bosch). Pozwala ona na korekcję zarówno 

HVA, jak i IMA, a przez zastosowanie dodatkowego cięcia 

Paluch koślawy – łatwa kwalifikacja, prosty zabieg? 
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Zaawansowany HV – RTG przedoperacyjne

Zdj. 3a

RTG pooperacyjne – usztyw. MTP I + Weil II – III MT + usztyw. PIP II

Zdj. 3b

– również DMAA. Zapewnia bardzo dużą stabilność zespo-

lenia, a ograniczenia jej zastosowania wynikają z szerokości 

I kości śródstopia jako wyznacznika stopnia możliwego 

przesunięcia odłamów [20, 22, 23]. Zalecana dla warto- 

ści kątowych HVA < 30° i IMA < 13°, choć poprzez wydłu-

żenie dolnego ramienia cięcia kostnego można kwali- 

fikować do tych zabiegów także większe deformacje. 

� Osteotomie obwodowe (podgłowowe) I kości śród- 

stopia wykonywane są także metodami miniinwazyjnymi  

(cięcie skórne ok. 1,5 cm i stabilizacja drutem K) [24] oraz 

metodami przezskórnymi (z użyciem frezów i z opcjo- 

nalną stabilizacją implantami) [25]. 

� Osteotomie trzonu (np. scarf) – spopularyzowane 

przez Weila i Barouka, mają zastosowanie w śred-

nich i zaawansowanych deformacjach (HVA < 40°, 

IMA < 20°). Umożliwiają wielopłaszczyznową korek-

cję, w tym obniżenie lub uniesienie odłamu dalsze-

go, poprawę DMAA (przez rotację odłamu dalszego) 

i skrócenie/wydłużenie I kości śródstopia [20, 22, 26]. 

Powikłaniom w postaci jałowej martwicy głowy I ko-

ści śródstopia można zapobiec, wykonując dostęp 

z zachowaniem ukrwienia głowy, a tzw. efektowi ryn-

ny – przez prowadzenie cięć w obrębie zbitej tkanki 

gąbczastej oraz dołączenie komponenty rotacji do 

translacji bocznej [27–30]. 

� Osteotomie proksymalne I kości śródstopia wskazane 

są w znacznych deformacjach (40° < HVA < 55°, 20°  

< IMA < 25°) i niekongruentnym stawie, często połą-

czone z plastyką obwodową tkanek miękkich. Osteo-

tomia półkolista pozwala na znaczną korekcję kąta 

IMA z minimalnym skróceniem I kości śródstopia, lecz 

wymaga odpowiedniego instrumentarium i stabilnego 

zespolenia. Osteotomia zamykająca może powodować 

nadmierne skrócenie i uniesienie I kości śródstopia 

Z PRAKTYKI  
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RTG pooperacyjne – usztywn. MTP I + Weil II-IV MT + usztywn. PIP II

Zdj. 4b

z wtórną metatarsalgią z przeniesienia. Z kolei osteo-

tomia otwierająca przypodstawna poprzez wydłużenie 

I kości śródstopia zwiększa napięcie tkanek stawu MTP 

z jego sztywnością [20, 22, 31].

� Usztywnienie stawu śródstopno-paliczkowego (MTP) – 

wskazaniem do tego typu zabiegu jest zaawansowany HV 

(HVA > 50°), zwłaszcza przy współwystępujących zmia-

nach zwyrodnieniowych tego stawu. Kolejne wskazania 

to HV w przebiegu RZS, schorzeniach neurologicznych 

czy zabiegach rewizyjnych [20, 22, 31]. Poprzez zacho-

wanie przyczepu ścięgna przywodziciela działanie od-

wodzące paluch zostaje przeniesione na cały I promień, 

przyczyniając się do poprawy wartości IMA [32, 33]. 

W przypadku znacznego IMA wyjściowego (> 20°) opcją 

pozostaje połączenie usztywnienia stawu MTP z osteo-

tomią otwierającą przypodstawną I kości śródstopia. 

� Usztywnienie stawu klinowo-śródstopnego (TMT), 

połączone z plastyką obwodową tkanek miękkich – 

najczęstsze wskazanie to nadmierna ruchomość I pro-

mienia, zmiany zwyrodnieniowe stawu klinowo-śród-

stopnego czy zaawansowany HV (IMA > 20°). Należy 

pamiętać o ryzyku braku zrostu wykonanej artrode-

zy oraz konieczności unieruchomienia i odciążenia 

operowanej kończyny. Dostępne obecnie implanty 

do artrodezy stawu TMT (w tym płytki podeszwowe 

kątowo-stabilne) pozwalają na wcześniejsze podjęcie 

ćwiczeń i obciążanie [20, 22, 31].

� Osteotomia Akina (paliczka podstawnego palucha) była 

przeznaczona pierwotnie do korekcji HV międzypalicz-

kowego. Obecnie wykonywana jako jeden z elemen-

tów operacji HV, zwłaszcza w przypadku pozostałego 

odwiedzenia palucha przy dokonanej korekcji kąta IMA. 

Pozwala na dokonanie derotacji palucha ustawionego 

w pronacji oraz jego skrócenie [20, 22, 34].

� Zabieg Kellera (resekcja podstawy paliczka bliższego, 

często łączona z resekcją wyrośli kostnej i duplikacją 

Paluch koślawy – łatwa kwalifikacja, prosty zabieg? 

Zaawansowany HV – RTG przedoperacyjne
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Zaawansowany HV – RTG przedoperacyjne

Zdj. 5a

RTG pooperacyjne – usztywn. Lapidus + chevron I MT+ Akin

Zdj. 5b

przyśrodkowej torebki stawowej) pozostaje do roz-

ważenia w przypadkach, w których klasyczny zabieg 

operacyjny wiąże się z dużym prawdopodobieństwem 

powikłań. Wadą opisywanej metody jest zniesienie 

propulsji palucha, jego deformacja i znaczne ryzyko 

metatarsalgii z przeniesienia. W związku z rozwojem 

metod miniinwazyjnych, wskazania do zabiegu Kellera 

powinny być stawiane bardzo rozważnie [20].

Paluch koślawy w przebiegu 
reumatoidalnego zapalenia stawów 
Deformacja przodostopia w przebiegu RZS obejmuje 

koślawość palucha oraz ustawienie szponiasto-młot-

kowane pozostałych palców z bolesnym modzelem 

pod głowami kości śródstopia. Za przyczynę wyjściową 

uznaje się przewlekły proces zapalny w obrębie sta-

wów śródstopno-paliczkowych z obrzękiem, napięciem 

i rozluźnieniem układu więzadłowego i jednoczasową 

destrukcją chrząstki stawowej [22]. 

Złotym standardem w leczeniu operacyjnym po-

zostaje nadal usztywnienie stawu MTP palucha wraz 

z resekcją głów kości śródstopia II–V i korekcją usta-

wienia palców w stawach PIP [35]. Alternatywą mogą 

być zabiegi w obrębie stawów MTP I–V oszczędzające 

staw (np. osteotomia Scarf i Weil) [36]. Operacje resek-

cyjne w obrębie I promienia niosą ze sobą duży odse-

tek nawrotów zniekształcenia i wtórnej metatarsalgii 

z przeniesienia [37, 38].

Paluch koślawy u młodocianych
Występowanie HV u młodocianych cechuje kilka istot-

nych różnic w porównaniu z populacją dorosłych. Zwra-

ca uwagę brak korelacji wystąpienia lub nawrotu HV 

od obecności stopy płaskiej oraz znacznie zwiększona  

Z PRAKTYKI  
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RTG pooperacyjne – usztywn. MTP I + resekcja głów II – V MT

Zdj. 6b

wartość kąta DMAA [39]. Liczni autorzy wskazują na wy- 

soki odsetek nawrotów po korekcji operacyjnej, co 

może wynikać z wtórnego przerostu kostnego spo-

wodowanego obecnością otwartych chrząstek wzro-

stowych [40]. Decyzja o leczeniu operacyjnym powinna 

być podjęta z rozwagą. W przypadku utrwalonego HV, 

bez obecności bólu, można przyjąć postawę wyczeku-

jącą do zakończenia wzrostu. Zniekształcenie postę-

pujące jest wskazaniem do wcześniejszej interwencji 

[3]. W deformacjach niewielkiego stopnia zalecane są 

osteotomie dystalne, np. chevron, w średniego stopnia 

– osteotomie przypodstawne z plastyką obwodową 

tkanek miękkich, a w zaawansowanych – osteotomie 

podwójne (Logroscino/Peterson) [3, 39].

Preferowany przez autora schemat leczenia deformacji 

koślawej palucha: 

� Paluch koślawy niewielkiego stopnia (HVA < 25°, IMA  

< 13°) – osteotomia chevron ze stabilizacją śrubą. Do-

datkowo osteotomia Akin w przypadku, gdy bliższa 

i dalsza powierzchnia stawowa paliczka proksymal-

nego nie są równoległe. W przypadku zwiększonego 

DMAA – osteotomia chevron z resekcją dodatkowego 

klina dla umożliwienia rotacji głowy I kości śródstopia. 

� Paluch koślawy średniego stopnia (25° < HVA < 45°, 13° 

< IMA < 20°) – osteotomia Scarf ze stabilizacją 1 śrubą 

i przeszczepem kostnym z odciętego fragmentu I ko-

ści śródstopia. Dodatkowo osteotomia Akin (w ok. 90% 

przypadków) – wskazania jak wyżej. Dla korekcji DMAA –  

przemieszczenie rotacyjne odłamów. 

� Paluch koślawy zaawansowany (HVA > 50°, IMA > 20°) –  

usztywnienie stawu śródstopno-paliczkowego za pomo-

cą płytki i śrub. Stwierdzony śródoperacyjnie brak wy-

starczającej korekcji IMA jest wskazaniem do dołączenia 

osteotomii open-wedge podstawy I kości śródstopia ze 

stabilizacją płytką i śrubami.

� Paluch koślawy zaawansowany – przodostopie przy-

wiedzione (IMA > 24°) – usztywnienie stawu klinowo- 

-śródstopnego (zabieg Lapidusa) ze stabilizacją śrubami, 

często połączony z osteotomią podgłowową I kości 

śródstopia i plastyką tkanek miękkich.

� Paluch koślawy w przebiegu RZS – usztywnienie stawu 

śródstopno-paliczkowego z resekcją głów kości śród-

stopia II–V.

� Paluch koślawy u młodocianych – osteotomia podwójna 

pozastawowa Logroscino/Peterson.  

Piśmiennictwo do opublikowanego artykułu dostępne w redakcji.

Paluch koślawy – łatwa kwalifikacja, prosty zabieg? 

Zaawansowany HV, RZS – RTG przedoperacyjne

Zdj. 6a

Informacja o leku: Ketospray Forte (Ketoprofenum), 100 mg/g, aerozol na skórę, roztwór. Skład: 1 g roztworu 
zawiera 100 mg ketoprofenu (Ketoprofenum). Jedna dawka z dozownika (0,2 ml) zawiera 20 mg ketoprofenu. 
Substancje pomocnicze: 100 mg glikolu propylenowego/gram płynu oraz inne. Postać farmaceutyczna: Aerozol 
na skórę, roztwór. Roztwór, który po zastosowaniu przybiera konsystencję żelową. Wskazania do stosowania: 
Miejscowe, objawowe leczenie bólu i zapalenia tkanek miękkich (w tym w następstwie zwichnięć, skręceń  
i stłuczeń). Dawkowanie i sposób podawania: Dorośli i dzieci w wieku powyżej 15 lat: Od 3 do 6 dawek produktu 
leczniczego rozpylić na okolicę objętą dolegliwościami, dwa do trzech razy na dobę, przez okres do 7 dni. Po 
rozpyleniu produkt leczniczy należy delikatnie rozetrzeć i pozostawić do wyschnięcia. Po wmasowaniu produktu 
leczniczego w skórę należy umyć ręce. Należy unikać kontaktu z oczami, błonami śluzowymi i uszkodzoną 

skórą. Maksymalna dawka dobowa wynosi 18 dawek z dozownika, co odpowiada 360 mg ketoprofenu.  Dzieci: Z uwagi na niedostateczne dane kliniczne nie zaleca się 
stosowania produktu leczniczego Ketospray Forte u dzieci poniżej 15 lat. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ketoprofen lub którąkolwiek substancję pomocniczą. 
Nadwrażliwość na światło słoneczne w wywiadzie. Znane reakcje nadwrażliwości, takie jak: astma, alergiczny nieżyt błony śluzowej nosa po zastosowaniu ketoprofenu, 
fenofibratu, kwasu tiaprofenowego, kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Alergia skórna w wywiadzie  po zastosowaniu 
ketoprofenu, kwasu tiaprofenowego, fenofibratu, a także filtrów UV lub perfum. Światło słoneczne, nawet wówczas gdy niebo jest zachmurzone, a także promienie UV  
w solarium, w trakcie leczenia oraz do dwóch tygodni po jego zakończeniu. Ostatni trymestr ciąży. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: 
Ketospray Forte należy stosować ostrożnie u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek, niewydolnością układu krążenia oraz zaburzeniami czynności wątroby, ponieważ 
istnieje możliwość wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych.  Po każdorazowym zastosowaniu produktu leczniczego Ketospray Forte należy dokładnie 
umyć ręce. Produkt leczniczy należy natychmiast odstawić w przypadku rozwoju jakichkolwiek reakcji skórnych, w tym reakcji skórnych  po jednoczesnym zastosowaniu 
produktów zawierających oktokrylen. Produktu leczniczego Ketospray Forte nie należy stosować pod opatrunki okluzyjne oraz na duże powierzchnie ciała. Stosowanie, 
zwłaszcza długotrwałe, produktów leczniczych o działaniu miejscowym może spowodować reakcję alergiczną, szczególnie w okresie intensywnego nasłonecznienia. 
Zalecane jest chronienie leczonych obszarów skóry poprzez noszenie odzieży podczas stosowania produktu leczniczego oraz do dwóch tygodni po zakończeniu leczenia, 
aby uniknąć ryzyka wystąpienia nadwrażliwości na światło słoneczne. Pacjenci z astmą oskrzelową lub alergią w wywiadzie mogą stosować Ketospray Forte wyłącznie 
pod ścisłą kontrolą lekarza. Należy rozważyć konieczność stosowania produktu leczniczego Ketospray Forte podczas współistniejącego krwawienia o dowolnej 
lokalizacji. Produktu leczniczego nie należy stosować na obszary skóry,  na których występują: zmiany wysiękowe, wyprysk, owrzodzenie lub zakażenie skóry, a także 
naruszenie jej ciągłości oraz na: błony śluzowe (jamy ustnej, okolicy narządów płciowych lub odbytu), oczy lub uszy. Produkt leczniczy Ketospray Forte zawiera glikol 
propylenowy, który może powodować podrażnienie skóry. Działania niepożądane: Działania niepożądane po miejscowym zastosowaniu ketoprofenu występują niezbyt 
często lub rzadko. Należą do nich odczyny uczuleniowe: miejscowe reakcje skórne, jak rumień, świąd i pieczenie,  oraz dotyczące dróg oddechowych (istnieje możliwość 
wystąpienia ataku astmy, szczególnie u osób z alergią na kwas acetylosalicylowy i (lub) inne niesteroidowe leki przeciwzapalne). W takich przypadkach stosowanie 
produktu leczniczego jest przeciwwskazane. Niezbyt często (≥1/1000 do <1/100): Zaburzenia skóry: rumień, świąd, wyprysk. Rzadko (≥1/10 000 do <1/1000): Zaburzenia 
skóry  i tkanki podskórnej: reakcje nadwrażliwości na światło, ciężkie reakcje, takie jak wyprysk pęcherzowy lub pryszczykowaty, które mogą rozprzestrzeniać się 
poza miejsce zastosowania lub przybierać postać reakcji uogólnionej, pokrzywka. Bardzo rzadko (<1/10 000); częstość nieznana (nie może być określona na podstawie 
dostępnych danych):  Zaburzenia układu immunologicznego: obrzęk naczynioruchowy, reakcje anafilaktyczne.  Zaburzenia nerek i dróg moczowych: zwiększenie 
przewlekłej niewydolności nerek. Inne możliwe działania niepożądane (dotyczące przewodu pokarmowego i nerek) wynikają z przenikania substancji czynnej przez skórę, 
a więc są uzależnione od: zastosowanej dawki ketoprofenu, powierzchni skóry, stopnia wchłaniania przez tkankę, długości okresu leczenia oraz 
zastosowania lub nie opatrunku. 
Podmiot odpowiedzialny: Angelini Pharma Polska Sp. z  o.o.  ul. Podleśna 83, 05-552 Łazy, tel.: 22 702 82 00, fax: 22 702 82 02, www.angelini.
pl. Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 12504, MZ. Produkt leczniczy wydawany na receptę – Rp.
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