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Polocard 0,15 g 60 tabletek
 

cena: 24,83 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała naczynia krwionośne, serce

Działanie przeciwzakrzepowe, wspomagające

Opakowanie 60 tabletek

Postać tabletki

Producent GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE SP. Z O.O.

Sposób aplikacji doustnie

Substancja
czynna/dawka

Acidum acetylsalicylicum

Wskazania zakrzepy

Opis produktu
 

Opis:
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.

Skład:
Substancją czynną leku jest kwas acetylosalicylowy.
1 tabletka zawiera 75 mg lub 150 mg kwasu acetylosalicylowego.
 Pozostałe składniki to: skrobia kukurydziana, celuloza proszek, karboksymetyloskrobia sodowa, hypromeloza, kopolimer kwasu
metakrylowego, trietylu cytrynian, tytanu dwutlenek (E 171), talk, sodu laurylosiarczan, czerwień koszenilowa, lak (E 124), krzemionka
koloidalna bezwodna, sodu wodorowęglan.

Wskazania do stosowania:
 profilaktyka chorób układu krążenia, które grożą powstaniem zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych:
zawał serca;
niestabilna i stabilna choroba niedokrwienna serca;
 profilaktyka innych chorób przebiegających z zakrzepami w naczyniach.
Polocard jest wskazany do stosowania u dorosłych pacjentów i młodzieży powyżej 16 lat.
Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

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.
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.
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Zalecana dawka, to:
1 - 2 tabletki 75 mg lub 1 tabletkę 150 mg na dobę.
W świeżym zawale serca lub u pacjentów z podejrzeniem świeżego zawału serca początkowa dawka nasycająca, to:
od 225 mg (3 tabletki po 75 mg) do 300 mg (2 tabletki po 150 mg lub 4 tabletki po 75 mg) kwasu acetylosalicylowego raz na dobę w celu
uzyskania szybkiego zahamowania agregacji płytek. Tabletki należy rozgryźć, aby uzyskać szybkie wchłanianie.
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