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Pluscard 0,1g+0,04g 60 tabletek
 

cena: 11,55 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała serce

Działanie przeciwzakrzepowe

Opakowanie 60 sztuk

Postać tabletki

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Sposób aplikacji doustnie

Substancja
czynna/dawka

Acidum acetylsalicylicum, Glicinum

Wskazania zakrzepy, zawał

Opis produktu
 

Opis:
Lek Pluscard zawiera dwie substancje czynne: kwas acetylosalicylowy i glicynę.
Kwas acetylosalicylowy hamuje ,,zlepianie się” (agregację) płytek krwi, a glicyna chroni przewód pokarmowy przed drażniącym
działaniem kwasu acetylosalicylowego.
W badaniach klinicznych, wykazano, że małe dawki kwasu acetylosalicylowego (50 do 325 mg) skutecznie hamują agregację płytek krwi,
odgrywając istotną rolę w hamowaniu powstawiania zakrzepów w naczyniach krwionośnych.
Druga z substancji czynnych leku, glicyna, zwiększa rozpuszczalność kwasu acetylosalicylowego i ułatwia jego wchłanianie.
Lek Pluscard stosuje się:
• w zapobieganiu zawałowi mięśnia sercowego u pacjentów z chorobą sercowo-naczyniową;
• w zapobieganiu powikłaniom zakrzepowo-zatorowym po przebytym zawale mięśnia sercowego, udarze mózgu, zabiegach na
naczyniach wieńcowych, w dławicy piersiowej;
• w świeżym zawale serca lub podejrzeniu świeżego zawału serca.

Skład:
1 tabletka zawiera 100 mg kwasu acetylosalicylowego (Acidum acetylsalicylicum) oraz 40 mg glicyny (Glycinum).

Sposób użycia:
Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W
razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Decyzję o rozpoczęciu leczenia i stosowanej dawce leku Pluscard powinien podjąć lekarz.Zalecana dawka:
• Dorośli i młodzież powyżej 16 lat:

zapobieganie zawałowi mięśnia sercowego:
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zwykle 1 tabletka na dobę.
• Zapobieganie powikłaniom zakrzepowo-zatorowym po
przebytym:

zawale mięśnia sercowego: zwykle 1 tabletka na dobę; - udarze mózgu: zwykle 2 tabletki na dobę.

• Zapobieganie powikłaniom zakrzepowo-zatorowym po przebytych zabiegach na naczyniach wieńcowych: zwykle 1 tabletka na dobę.
• W dławicy piersiowej: zwykle 1 tabletka na dobę. • W świeżym zawale serca lub podejrzeniu świeżego
zawału serca: jednorazowo 3 tabletki - należy je dokładnie rozgryźć, aby przyspieszyć wchłanianie.
Tabletki należy przyjmować w czasie lub po posiłku popijając wodą.
Tabletki należy połykać w całości (z wyjątkiem wskazania: świeży zawał serca lub podejrzenie świeżego zawału serca).

Przeciwwskazania: 
Nadwrażliwość na substancje czynne: kwas acetylosalicylowy lub glicynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nadwrażliwość
na salicylany; reakcje uczuleniowe na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), np. astma aspirynowa, gorączka sienna; czynna
choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy; wrodzone i nabyte skazy krwotoczne (hemofilia, małopłytkowość); dna moczanowa; trzeci
trymestr ciąży i okres karmienia piersią; ciężka niewydolność wątroby lub nerek; niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. Ze
względu na ryzyko zespołu Reye’a nie należy stosować kwasu acetylosalicylowego u dzieci w wieku do 16 lat.

Podmiot odpowiedzialny:
Aflofarm Farmacja Polska Spółka z o.o.
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