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ASPIRIN CARDIO 100 mg, 30 tabletek
 

cena: 9,99 PLN

Opis słownikowy

Główny składnik kwas acetylosalicylowy

Postać tabletki

Producent BAYER

Rodzaj rejestracji lek OTC

Zastosowanie przeciwzakrzepowe

Opis produktu
 

ASPIRIN CARDIO 100 mg - działanie:

przeciwzakrzepowe

ASPIRIN CARDIO 100 mg - wskazania:

do stosowania w następujących chorobach układu sercowo-naczyniowego: w niestabilnej chorobie wieńcowej, w świeżym zawale serca
lub podejrzeniu świeżego zawału serca, w zapobieganiu powtórnemu zawałowi serca, w zapobieganiu powikłaniom zatorowo-
zakrzepowym po zabiegach chirurgicznych lub interwencyjnych na naczyniach (np. przezskórna śródnaczyniowa angioplastyka
wieńcowa (PTCA), pomostowanie aortalno-wieńcowe (CABG), endarterektomia tętnicy szyjnej, zespolenie („shunt”) tętniczo-żylne), w
zapobieganiu napadom przejściowego niedokrwienia (TIA) i niedokrwiennego udaru mózgu u pacjentów z TIA, w zapobieganiu
pierwszemu zawałowi serca u pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka, w zapobieganiu zakrzepicy żył głębokich i zatorowi płuc u
pacjentów długotrwale unieruchomionych, np. po dużych zabiegach chirurgicznych jako uzupełnienie innych metod profilaktyki

ASPIRIN CARDIO 100 mg - skład:

1 tabletka powlekana zawiera 100 mg kwasu acetylosalicylowego; pozostałe składniki to: celuloza sproszkowana, skrobia kukurydziana,
kopolimer kwasu metakrylowego i akrylanu metylu, polisorbat 80, sodu laurylosiarczan, talk, cytrynian trietylu

ASPIRIN CARDIO 100 mg - dawkowanie:

w niestabilnej chorobie wieńcowej: 1 tabletka raz na dobę; w świeżym zawale serca lub podejrzeniu świeżego zawału serca – od 2 do 3
tabletek raz na dobę, przy czym należy tabletki rozgryźć, aby uzyskać szybkie wchłanianie; w profilaktyce wystąpienia powtórnego
zawału serca: 1 tabletka raz na dobę; w celu zapobiegania powikłaniom zatorowo-zakrzepowym po zabiegach chirurgicznych lub
interwencyjnych na naczyniach: 1 tabletka raz na dobę; w zapobieganiu napadom przejściowego niedokrwienia (TIA) i niedokrwiennego
udaru mózgu u pacjentów z TIA: 1 tabletka raz na dobę; w zapobieganiu pierwszemu zawałowi serca u pacjentów z wieloma czynnikami
ryzyka: 1 tabletka raz na dobę; w zapobieganiu zakrzepicy żył głębokich i zatorowi płuc u pacjentów długotrwale unieruchomionych, np.
po dużych zabiegach chirurgicznych jako uzupełnienie innych metod profilaktyki: od 1 do 2 tabletek raz na dobę

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekapharmaland.pl


 
MK PHARM sp. z o.o.

ul. Dworcowa 4, Golub-Dobrzyń
790 267 106

 

ASPIRIN CARDIO 100 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:
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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