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Acard 150 mg 60 tabletek
 

cena: 21,31 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała naczynia krwionośne, serce

Działanie przeciwzakrzepowe, wspomagające

Opakowanie 60 sztuk

Postać tabletki

Producent WARSZAWSKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.

Sposób aplikacji doustnie

Substancja
czynna/dawka

Acidum acetylsalicylicum

Wskazania zakrzepy

Opis produktu
 

Opis:
Acard 150 mg - produkt leczniczy zawierający kwas acetylosalicylowy, który hamuje zlepianie się płytek krwi.

Skład:
Substancją czynną leku jest kwas acetylosalicylowy (Acidum acetylsalicylicum).
1 tabletka dojelitowa zawiera 150 mg kwas acetylosalicylowego.
Substancje pomocnicze: celuloza proszek, skrobia kukurydziana, karboksymetyloskrobia sodowa, otoczka: hypromeloza, acryl Eze-
White: 10, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), talk, tytanu dwutlenek (E 171), krzemionka koloidalna bezwodna, sodu
wodorowęglan, sodu laurylosiarczan, trietylu cytrynian, symetykon emulsja.

Dawkowanie:
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Zwykle zaleca się następujące dawkowanie: 1 tabletka na dobę.
W świeżym zawale serca lub podejrzeniu świeżego zawału serca: jednorazowo 2 tabletki dojelitowe.
Tabletki należy bardzo dokładnie rozgryźć, aby przyspieszyć wchłanianie.

Działanie:
Lek Acard 150 mg zawiera kwas acetylosalicylowy, który hamuje zlepianie się płytek krwi.

Wskazania:
Lek Acard 150 mg przeznaczony jest do długotrwałego, profilaktycznego stosowania w chorobach, które grożą powstaniem zakrzepów i
zatorów w naczyniach krwionośnych.

Przeciwwskazania:
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Kiedy nie stosować leku Acard 150 mg:
jeśli pacjent ma uczulenie na kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
jeśli pacjgnt ma zwiększoną skłonność do krwawień oraz zaburzenia krzepnięcia krwi;
jeśli pacjent jna chorobę wrzodową żołądka i (lub), dwunastnicy;
jeśli pacjent ma ciężkie choroby nerek lub wątroby, lub serca (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 pacjent ma dnę moczanową;
jeśli pacjent ma wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (rzadko występująca choroba dziedziczna); , ,
jeśli pacjent stosuje metotreksat (lek stosowany w leczeniu raka) w dawkach 15 mg na tydzień lub większych;
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