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ASPIRIN CARDIO 100 mg 28 tabletek na serce
 

Cena: 7,73 PLN

Opis słownikowy

Producent BAYER

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

WskazaniaASPIRIN CARDIO 100 mg 28 tabletekLek Aspirin Cardio jest wskazany do stosowania u dorosłych w następujących
chorobach układu sercowonaczyniowego:• 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 interwencyjnychna naczyniach (np. przezskórna śródnaczyniowa angioplastyka wieńcowa (PTCA),
pomostowanieaortalno-wieńcowe (CABG), endarterektomia tętnicy szyjnej, zespolenie („shunt”) tętniczo-żylne),• w zapobieganiu
napadom przejściowego niedokrwienia (TIA) i niedokrwiennego udaru mózgu upacjentów 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.DziałanieKwas
acetylosalicylowy, substancja czynna zawarta w leku Aspirin Cardio, podawana w małych dawkach,długotrwale hamuje agregację
(zlepianie) płytek krwi. Dzięki temu odgrywa istotną rolę w zapobieganiupowstawania zakrzepów.Sposób użyciaTen lek należy zawsze
przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceńlekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do
lekarza lub farmaceuty.Zalecana dawka to:• w niestabilnej chorobie wieńcowej: 1 tabletkę 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 tabletkę raz na dobę;• w celu zapobiegania 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): 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.Tabletki należy przyjmować doustnie, w
całości, najlepiej co najmniej 30 minut przed posiłkiem, popijając dużą ilością wody.Podczas leczenia zawału serca, tabletka powlekana
powinna być rozkruszona lub rozgryziona i połknięta.W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.WażneKiedy nie stosować leku Aspirin Cardiojeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję
czynną - kwas acetylosalicylowy, innesalicylany lub którykolwiek z pozostałych składników leku (wymienione w punkcie 6),jeśli u
pacjenta występuje skaza krwotoczna,jeśli u pacjenta występuje ostra choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy,jeśli u pacjenta
występuje ciężka niewydolność nerek,jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby,jeśli u pacjenta występuje ciężka
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niewydolność serca,Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera onainformacje ważne dla
pacjenta.Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub wedługzaleceń lekarza lub
farmaceuty.Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa
informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszystkie możliwe
objawyniepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrzpunkt 4.2jeśli w przeszłości
występowały napady astmy oskrzelowej, wywołane podaniem salicylanów lubsubstancji o podobnym działaniu, szczególnie
niesteroidowych leków przeciwzapalnych,jednocześnie z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych (patrz: „Lek Aspirin
Cardio ainne leki”),w ostatnim trymestrze ciąży,u dzieci w wieku do 12 lat w przebiegu infekcji wirusowych ze względu na ryzyko
wystąpienia zespołuReye’a – rzadkiej, ale ciężkiej choroby powodującej uszkodzenie wątroby i mózgu.SkładSubstancją czynną leku jest
kwas acetylosalicylowy (Acidum acetylsalicylicum). 1 tabletka powlekanazawiera 100 mg substancji czynnej.Pozostałe składniki to:
celuloza sproszkowana, skrobia kukurydziana, kopolimer kwasu metakrylowego iakrylanu metylu, polisorbat 80, sodu laurylosiarczan,
talk, cytrynian trietylu.
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