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ACARD 75 mg, 60 tabletek
 

cena: 12,49 PLN

Opis słownikowy

Główny składnik kwas acetylosalicylowy

Postać tabletki

Producent POLFA WARSZAWA

Rodzaj rejestracji lek OTC

Zastosowanie przeciwzakrzepowe

Opis produktu
 

ACARD 75 mg - działanie:

przeciwzakrzepowe

ACARD 75 mg - wskazania:

w zapobieganiu zawałowi serca u osób dużego ryzyka; w świeżym zawale serca lub podejrzeniu świeżego zawału serca; w niestabilnej
chorobie wieńcowej; w zapobieganiu powtórnemu zawałowi serca; po zabiegach chirurgicznych lub interwencyjnych na naczyniach, np.
wszczepieniu pomostów aortalno-wieńcowych, plastyce naczyń wieńcowych; w zapobieganiu napadom przejściowego niedokrwienia
mózgu i niedokrwiennego udaru mózgu oraz po ich przebyciu; u osób z zarostową miażdżycą tętnic obwodowych; w zapobieganiu
zakrzepicy naczyń wieńcowych u pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka; w zapobieganiu zakrzepicy żylnej i zatorowi płuc u pacjentów
długotrwale unieruchomionych

ACARD 75 mg - skład:

1 tabletka dojelitowa zawiera 75 mg kwasu acetylosalicylowego; pozostałe składniki: celuloza sproszkowana, skrobia kukurydziana,
karboksymetyloskrobia sodowa; otoczka: hypromeloza, kopolimer kwasu metakrylowego typ C, talk, tytanu dwutlenek (E 171),
krzemionka koloidalna bezwodna, sodu wodorowęglan, sodu laurylosiarczan, trietylu cytrynian, emulsja antypienna

ACARD 75 mg - dawkowanie:

1 tabletka (75 mg) na dobę, po posiłku, połykać w całości, popijając niewielką ilością wody; w świeżym zawale serca lub podejrzeniu
świeżego zawału serca: jednorazowo 4 tabletki dojelitowe (300 mg), należy je bardzo dokładnie rozgryźć, aby przyspieszyć wchłanianie

ACARD 75 mg - przeciwwskazania:

uczulenie na kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku; zwiększona skłonność do
krwawień oraz zaburzenia krzepnięcia krwi; choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy; poważne problemy z nerkami lub wątrobą
(ciężka niewydolność nerek, wątroby); napady astmy po zażyciu kwasu acetylosalicylowego lub innych leków przeciwzapalnych (objawy:
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duszność, świszczący oddech); trzeci trymestr ciąży; stosowanie metotreksatu (lek stosowany w leczeniu raka) w dawkach 15 mg na
tydzień lub większych; nie stosować u dzieci do 12 lat z infekcjami wirusowymi (np. grypa lub ospa wietrzna) z uwagi na możliwość
uszkodzenia wątroby i mózgu (zespół Reye’a)

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu.
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