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Acard 75mg, 120 tabletek
 

cena: 20,78 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 120 tabl.

Postać tabletki

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji lek

Opis produktu
 

Lek Acard 75mg w postaci tabletek jest przeznaczony jest do d?ugotrwa?ego, profilaktycznego stosowania w
chorobach, które gro?? powstaniem zakrzepów i zatorów w naczyniach krwiono?nych. Zawiera kwas
acetylosalicylowy, który ma dzia?anie hamuj?ce zlepianie si? (agregacj?) p?ytek krwi.

Wskazania
 Lek Acard stosuje si?:
- w zapobieganiu zawa?owi serca u osób du?ego ryzyka;
- w ?wie?ym zawale serca lub podejrzeniu ?wie?ego zawa?u serca;
- po przebytym epizodzie niestabilnej choroby wie?cowej;
- w zapobieganiu powtórnemu zawa?owi serca;
- po zabiegach chirurgicznych lub interwencyjnych na naczyniach, np. wszczepieniu pomostów aortalno-
wie?cowych, plastyce naczy? wie?cowych;
- w zapobieganiu napadom przej?ciowego niedokrwienia mózgu i niedokrwiennego udaru mózgu oraz po ich
przebyciu;
- u osób z zarostow? mia?d?yc? t?tnic obwodowych;
- w zapobieganiu zakrzepicy naczy? wie?cowych u pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka;
- w zapobieganiu zakrzepicy ?ylnej i zatorowi p?uc u pacjentów d?ugotrwale unieruchomionych.

Dawkowanie
 Zalecana dawka: 1 tabletka dojelitowa (75mg) na dob?. Nale?y przyjmowa? po posi?ku - po?yka? w ca?o?ci,
popijaj?c wod?.
Nale?y skonsultowa? si? z lekarzem przed rozpocz?ciem stosowania leku. Lekarz zaleci dawk? leku w?a?ciw?
dla danego pacjenta oraz okre?li czas stosowania.

Sk?ad
 Substancja czynna: kwas acetylosalicylowy. 1 tabletka zawiera 75 mg kwasu acetylosalicylowego.
Substancje pomocnicze: celuloza sproszkowana, skrobia kukurydziana, karboksymetyloskrobia sodowa;
otoczka: hypromeloza, kopolimer kwasu metakrylowego typ C, talk, tytanu dwutlenek (E 171), krzemionka
koloidalna bezwodna, sodu wodorow?glan, sodu laurylosiarczan, trietylu cytrynian, emulsja antypienna.
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Acard w czasie ci??y
 Je?li pacjentka jest w ci??y lub karmi piersi?, przypuszcza ?e mo?e by? w ci??y lub gdy planuje mie? dziecko,
powinna poradzi? si? lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Mo?na stosowa? w pierwszych 6 miesi?cach ci??y jedynie po konsultacji z lekarzem.
Stosowanie leku w ostatnich trzech miesi?cach ci??y jest przeciwwskazane, poniewa? mo?e spowodowa?
komplikacje u matki oraz dziecka.
Krótkotrwa?e stosowanie leku przez kobiet? karmi?c? piersi? nie stanowi du?ego zagro?enia dla karmionego
piersi? dziecka. Nie zaleca si? natomiast karmienia piersi? podczas d?ugotrwa?ego stosowania du?ych dawek
kwasu acetylosalicylowego.

Przeciwwskazania
 Nie stosowa? leku Acard:
 - je?li pacjent ma uczulenie na kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub którykolwiek z pozosta?ych
sk?adników leku
- je?li pacjent ma zwi?kszon? sk?onno?? do krwawie? oraz zaburzenia krzepni?cia krwi;
- je?li pacjent ma chorob? wrzodow? ?o??dka i (lub) dwunastnicy;
- je?li pacjent ma powa?ne problemy z nerkami lub w?trob? (ci??k? niewydolno?? nerek, w?troby);
- je?li u pacjenta wyst?pi?y w przesz?o?ci napady astmy po za?yciu kwasu acetylosalicylowego lub innych
leków przeciwzapalnych (objawy: duszno??, ?wiszcz?cy oddech);
- je?li pacjentka jest w III trymestrze ci??y (trzy ostatnie miesi?ce ci??y);
- je?li pacjent stosuje metotreksat (lek stosowany w leczeniu raka) w dawkach 15 mg na tydzie? lub wi?kszych;
- u dzieci do 12 lat z infekcjami wirusowymi (np. grypa lub ospa wietrzna), z uwagi na mo?liwo?? uszkodzenia
w?troby i mózgu (zespó? Reye’a).

Uwagi
 Przed u?yciem zapoznaj si? z ulotk?, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotycz?ce dzia?a?
niepo??danych, dawkowanie oraz informacje dotycz?ce stosowania produktu leczniczego b?d? skonsultuj si?
z lekarzem lub farmaceut?, gdy? ka?dy lek niew?a?ciwie stosowany zagra?a Twojemu ?yciu lub zdrowiu.

Producent
 Zak?ady Farmaceutyczne POLPHARMA SA
ul. Pelpli?ska 19,
83-200 Starogard Gda?ski
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