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Aspirin Cardio 100mg, 28 tabletek
 

cena: 9,28 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)

Postać tabletki

Producent BAYER

Rodzaj rejestracji lek

Opis produktu
 

Kwas acetylosalicylowy, substancja czynna zawarta w leku Aspirin® Cardio, podawana w ma?ych dawkach,
d?ugotrwale hamuje agregacj? (zlepianie) p?ytek krwi. Dzi?ki temu odgrywa istotn? rol? w zapobieganiu
powstawania zakrzepów, które tworz? si? w przebiegu niektórych chorób uk?adu sercowo-naczyniowego.

 Wskazania
 Lek Aspirin® Cardio jest wskazany do stosowania u doros?ych w wybranych chorobach uk?adu sercowo-
naczyniowego, zwykle z polecenia lekarza.

 Dawkowanie
 - w niestabilnej chorobie wie?cowej: 1 tabletka raz na dob?.
- w celu zapobiegania powik?aniom zatorowo-zakrzepowych po zabiegach chirurgicznych lub interwencyjnych
na naczyniach : 1 tabletk? raz na dob?
- w ?wie?ym zawale serca: 1 tabletka raz na dob?.
Pierwsz? tabletk? nale?y rozgry??, aby uzyska? szybkie wch?anianie.
- w profilaktyce wyst?pienia ponownego zawa?u: 1 tabletka raz na dob?
- w profilaktyce napadów przej?ciowego niedokrwienia (TIA) i niedokrwiennych udarów mózgu: 1 tabletka  raz
na dob?,
- w zapobieganiu zakrzepicy naczy? wie?cowych u pacjentów z licznymi czynnikami ryzyka: 1 tabletka  raz na
dob?,
- w zapobieganiu zakrzepicy ?ylnej i zatorowi p?uc: 1-2 tabletki raz na dob?.

Nie przekracza? zalecanej dziennej dawki.

Sk?ad
 1 tabletka zawiera:
substancj? czynn?: 100mg kwasu acetylosalicylowego
substancje pomocnicze: celuloza sproszkowana, skrobia kukurydziana, kopolimer kwasu metakrylowego i
akrylanu metylu, polisorbat 80, sodu laurylosiarczan, talk, cytrynian trietylu.

Przeciwwskazania
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 - Je?li pacjent ma uczulenie na substancj? czynn? - kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub którykolwiek z
pozosta?ych sk?adników tego leku.
- Je?li u pacjenta wyst?puje: skaza krwotoczna, ostra choroba wrzodowa ?o??dka lub dwunastnicy, ci??ka
niewydolno?? serca lub ci??ka niewydolno?? w?troby lub ci??ka niewydolno?? nerek.
- Je?li kiedykolwiek wyst?powa?y u pacjenta napady astmy oskrzelowej, wywo?ane podaniem salicylanów lub
substancji o podobnym dzia?aniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych.
- Je?li pacjent stosuje jednocze?nie lek metotreksat (stosowany m.in. w chorobach nowotworowych) w
dawkach 15 mg na tydzie? lub wi?kszych.
- Je?li pacjentka jest w ostatnim trymestrze ci??y.
- U dzieci poni?ej 12 roku ?ycia.
- W przebiegu infekcji wirusowych ze wzgl?du na ryzyko wyst?pienia zespo?u Reye’a.

Uwagi
 Przed u?yciem zapoznaj si? z ulotk?, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotycz?ce dzia?a?
niepo??danych i 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.
  
Podmiot odpowiedzialny
 Bayer Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 158
02-326 Warszawa
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