Apteka Zawiszy Czarnego
ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

ACARD 75 mg 30 tabletek
Cena: 6,29 PLN
Opis słownikowy
Producent

POLFA WARSZAWA

Rodzaj rejestracji

Lek

Opis produktu
Opis

Lek ACARD zawiera kwas acetylosalicylowy, który hamuje zlepianie się (agregację) płytek krwi.

Wskazania
Lek przeznaczony jest do długotrwałego, profilaktycznego stosowania w chorobach, które grożą powstaniem zakrzepów i zatorów w
naczyniach krwionośnych.
Lek ACARD stosuje się:
·

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;
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·

w zapobieganiu zakrzepicy naczyń wieńcowych u pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka;

·

w zapobieganiu zakrzepicy żylnej i zatorowi płuc u pacjentów długotrwale unieruchomionych.

Przeciwwskazania
·

Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub jakikolwiek składnik leku;

·

jeśli pacjent ma zwiększoną skłonność do krwawień oraz zaburzenia krzepnięcia krwi;

·

jeśli pacjent ma chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy;

·

jeśli pacjent ma poważne problemy z nerkami lub wątrobą, lub sercem (ciężką niewydolność nerek, wątroby lub serca);

·

jeśli u pacjenta wystąpiły w przeszłości napady astmy po zażyciu kwasu acetylosalicylowego lub innych leków przeciwzapalnych
(objawy: duszność, świszczący oddech);

·

jeśli pacjentka jest w III trymestrze ciąży (trzy ostatnie miesiące ciąży);

·

jeśli pacjent stosuje metotreksat (lek stosowany w leczeniu raka) w dawkach 15 mg na tydzień lub większych;

·

u dzieci do 12 lat z infekcjami wirusowymi (np. grypa lub ospa wietrzna), z uwagi na możliwość uszkodzenia wątroby i mózgu (zespół
Reye’a).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek ACARD:
·

jeśli pacjent jest uczulony na leki działające przeciwzapalnie i przeciwreumatycznie (np. naproksen) lub inne substancje uczulające –
patrz podpunkt „Kiedy nie stosować leku ACARD”;

·

jeśli pacjent choruje na astmę, przewlekłe choroby układu oddechowego, ma polipy nosa;

·

jeśli pacjent przebył chorobę wrzodową żołądka i jelit;

·

jeśli pacjent ma wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (rzadko występująca choroba dziedziczna);

·

jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek i (lub) wątroby, ponieważ istnieje ryzyko nasilenia się działań niepożądanych leku.

·

Nie należy stosować leku ACARD przez co najmniej 5 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym (również przed niewielkimi
zabiegami, np. usunięcie zęba).

Ważne
- Nie stosować jednocześnie leku ACARD:
* z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych;
* z ibuprofenem.
- Lek ACARD można stosować w pierwszych 6 miesiącach ciąży jedynie po konsultacji z lekarzem. Stosowanie leku w ostatnich trzech
miesiącach ciąży jest przeciwwskazane, ponieważ może spowodować komplikacje u matki oraz dziecka.
- Krótkotrwałe stosowanie leku przez kobietę karmiącą piersią nie stanowi dużego zagrożenia dla karmionego piersią dziecka. Nie zaleca
się natomiast karmienia piersią podczas długotrwałego stosowania dużych dawek kwasu acetylosalicylowego.
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- Lek ACARD nie wywiera wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działania niepożądane
Należy zaprzestać stosowania leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta wystąpią pierwsze objawy
nadwrażliwości (np. obrzęk twarzy, warg, języka, gardła, powodujący trudności w oddychaniu lub przełykaniu) lub pojawią się
krwawienia, np. z przewodu pokarmowego (objawy: czarne stolce), lub krwotoki.

Sposób użycia
Należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku ACARD. Lek ACARD dostępny jest w dwóch dawkach: 75 mg i
150 mg. Lekarz zaleci dawkę leku właściwą dla danego pacjenta oraz określi czas stosowania. Stosować doustnie.
·

Zwykle zaleca się następujące dawkowanie: 1 tabletka (75 mg) na dobę. Tabletki dojelitowe należy przyjmować po posiłku - połykać w
całości, popijając niewielką ilością wody. Tabletka dojelitowa leku ACARD ma otoczkę i nie rozpada się w żołądku, przez co zmniejsza się
drażniące działanie kwasu acetylosalicylowego na błonę śluzową żołądka.

·

W świeżym zawale serca lub podejrzeniu świeżego zawału serca: jednorazowo 4 tabletki dojelitowe (300 mg). Tabletki należy bardzo
dokładnie rozgryźć, aby przyspieszyć wchłanianie.

Skład
Substancją czynną leku jest kwas acetylosalicylowy. Jedna tabletka dojelitowa zawiera 75 mg kwasu acetylosalicylowego. Ponadto lek
zawiera: celulozę mikrokrystaliczną, skrobię kukurydzianą, kwas stearynowy, krzemionkę koloidalną uwodnioną, kwasu metakrylowego i
etylu akrylanu kopolimer (1:1), trietylu cytrynian, talk, emulsję antypienną.
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