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POLOCARD 75 mg, 120 tabletek
 

cena: 23,99 PLN

Opis słownikowy

Główny składnik kwas acetylosalicylowy

Postać tabletki

Producent PFIZER

Rodzaj rejestracji lek OTC

Zastosowanie przeciwzakrzepowe

Opis produktu
 

POLOCARD 75 mg - działanie:

przeciwzakrzepowe

POLOCARD 75 mg - wskazania:

w profilaktyce chorób układu krążenia, które grożą powstaniem zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych: zawał serca;
niestabilna i stabilna choroba niedokrwienna serca; w profilaktyce innych chorób przebiegających z zakrzepami w naczyniach

POLOCARD 75 mg - skład:

1 tabletka dojelitowa zawiera 75 mg kwasu acetylosalicylowego; pozostałe składniki: skrobia kukurydziana, celuloza proszek,
karboksymetyloskrobia sodowa, hypromeloza, kopolimer kwasu metakrylowego, trietylu cytrynian, tytanu dwutlenek (E 171), talk, sodu
laurylosiarczan, czerwień koszenilowa, lak (E 124), krzemionka koloidalna bezwodna, sodu wodorowęglan

POLOCARD 75 mg - dawkowanie:

1 do 2 tabletek na dobę w czasie lub po posiłku, połykać w całości popijając niewielką ilością wody; w świeżym zawale serca lub u
pacjentów z podejrzeniem świeżego zawału serca: początkowa dawka 225-300 mg kwasu acetylosalicylowego raz na dobę w celu
uzyskania szybkiego zahamowania agregacji płytek, tabletki należy rozgryźć, aby uzyskać szybkie wchłanianie

POLOCARD 75 ml - przeciwwskazania:

nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; nadwrażliwość na inne niesteroidowe leki
przeciwzapalne, przebiegająca z objawami takimi jak: skurcz oskrzeli, zapalenie błony śluzowej nosa, wstrząs; astma oskrzelowa,
przewlekłe schorzenia układu oddechowego, gorączka sienna lub obrzęk błony śluzowej nosa, gdyż pacjenci z tymi schorzeniami mogą
reagować na niesteroidowe leki przeciwzapalne napadami astmy, ograniczonym obrzękiem skóry i błony śluzowej (obrzęk
naczynioruchowy) lub pokrzywką częściej niż inni pacjenci; czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy oraz stany zapalne
lub krwawienia z przewodu pokarmowego (może wystąpić krwawienie z przewodu pokarmowego lub uczynnienie choroby wrzodowej);
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zaburzenia krzepnięcia krwi (np. hemofilia, choroba von Willebranda, telangiektazje, trombocytopenia) oraz jednoczesne leczenie lekami
przeciwzakrzepowymi (np. pochodne kumaryny, heparyna); ciężka niewydolność wątroby lub nerek; ciężka niewydolność serca; ostatni
trymestr ciąży; niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej; dna moczanowa; nie stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16
lat, zwłaszcza w przebiegu infekcji wirusowych, ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a, z wyłączeniem wyjątkowych sytuacji,
takich jak choroba Kawasaki; nie stosować jednocześnie z metrokretsatem w dawkach 15 mg/tydzień lub większych ze względu na
mielotoksyczność

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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