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POLOCARD 150 mg 60 tabletek
 

Cena: 21,95 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,15 g

Opakowanie 60 tabl.(6 blist.x10 szt.

Postać tabl.powl.dojel.

Producent PFIZER

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Opis 

 

POLOCARD odgrywa istotną rolę w zapobieganiu powstawania zakrzepów.

Kwas acetylosalicylowy, substancja czynna zawarta w leku Polocard, podawany w małych dawkach hamuje agregację (zlepianie) płytek
krwi. Dzięki temu odgrywa istotną rolę w zapobieganiu powstawania zakrzepów.

 

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.

 

Przeciwwskazania 

- Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na kwas acetylosalicylowy lub którykolwiek z pozostałych składników leku.
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- jeśli u pacjenta występuje 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;

- jeśli u pacjenta występuje 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);

- jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby, nerek lub serca;

- jeśli u pacjenta występują zaburzenia krzepnięcia krwi (np. hemofilia, małopłytkowość) oraz gdy pacjent jest leczony jednocześnie
środkami przeciwzakrzepowymi (np. pochodne kumaryny, heparyna);

- u dzieci w wieku poniżej 12 lat, zwłaszcza w przebiegu infekcji wirusowych, ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a, rzadkiej,
ale ciężkiej choroby powodującej uszkodzenie wątroby i mózgu;

- w ostatnim trymestrze ciąży.

 

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Polocard 

- u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek oraz z przewlekłą niewydolnością nerek;

- w przypadku krwotoków macicznych, nadmiernego krwawienia miesiączkowego, stosowania wewnątrzmacicznej wkładki
antykoncepcyjnej, nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca;

- w pierwszym i drugim trymestrze ciąży;

- w okresie karmienia piersią;

- podczas jednoczesnego stosowania ibuprofenu.

 

Ważne 

Kwas acetylosalicylowy należy odstawić na 5 do 7 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym (włącznie z niewielkimi zabiegami,
np. ekstrakcja zęba), ze względu na ryzyko wydłużonego czasu krwawienia zarówno w czasie jak i po zabiegu.

U pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) należy stosować lek w mniejszych dawkach i w większych odstępach czasowych, ze
względu na zwiększone ryzyko występowania objawów niepożądanych w tej grupie pacjentów.

 

Sposób użycia 

Lek należy przyjmować doustnie, najlepiej w czasie lub po posiłku, z niewielką ilością wody.

Należy stosować możliwie najmniejsze skuteczne dawki, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Zwykle zaleca się następujące dawkowanie:

1 - 2 tabletki 75 mg lub 1 tabletkę 150 mg na dobę.

 

Skład 

1 tabletka zawiera 150 mg kwasu acetylosalicylowego.
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Inne składniki leku to: skrobia kukurydziana, celuloza proszek, karboksymetyloskrobia sodowa, hypromeloza, kopolimer kwasu
metakrylowego, trietylu cytrynian, tytanu dwutlenek, talk, sodu laurylosiarczan, lak z czerwienią koszenilową E-124, krzemionka
koloidalna, sodu wodorowęglan.
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