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Acard 75mg x60 tabletek
 

Cena: 6,95 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Polpharma

Postać tabletki

Substancja
czynna

kwas acetylosalicylowy

Typ produktu produkt leczniczy

Opis produktu
 

Skład:

Kwas acetylosalicylowy 75 mg

Właściwości i działanie:

Hamuje agregację płytek krwi. Specjalnie skonstruowana otoczka powoduje, że tabletka rozpada się dopiero w jelicie cienkim, co
pozwala ochronić śluzówkę żołądka i dwunastnicy przed podrażnieniem.

Wskazania:

Wskazaniem do stosowania preparatu Acard jest choroba niedokrwienna serca oraz wszelkie sytuacje kliniczne, w których celowe jest
zapobieganie agregacji krwinek płytkowych:

zapobieganie zawałowi serca u osób dużego ryzyka
w niestabilnej chorobie wieńcowej
u osób po przebytym już zawale
stan po wszczepieniu pomostów aortalno-wieńcowych, angioplastyce wieńcowej
zapobieganie zatorom naczyń mózgowych u osób z migotaniem przedsionków
u osób po przebytym udarze zatorowym mózgu
u osób z zarostową miażdżycą tętnic obwodowych
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Przeciwwskazania:

nadwrażliwość na pochodne kwasu salicylowego
uczulenie na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, tzw. astma aspirynowa
nie stosować u dzieci poniżej 15 roku życia chorych na zakażenia wirusowe, z uwagi na podejrzenie o powodowanie zespołu
Rey'a
nie stosować leku w ciąży
choroba wrzodowa
skaza krwotoczna, hemofilia, polipy nosa, trombocytopenia

Środki ostrożności:

Z uwagi na możliwość nadmiernej skłonności do krwawień, kwas acetylosalicylowy nie powinien być podawany na 5 - 7 dni przed
planowanym zabiegiem operacyjnym.

U osób szczególnie wrażliwych należy zachować ostrożność stosując Acard, u chorych na astmę oskrzelową i inne choroby alergiczne,
u osób ze zwiększoną skłonnością do krwawień (hemofilia, niedobór witaminy K), u osób z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy, w
niedoborze dehydrogenazy glukozo-6-fosforanu z uwagi na ryzyko hemolizy.

Dawkowanie:

Zwykle 75 lub 150 mg 1-2 razy na dobę lub co drugi dzień w czasie posiłku. Jeśli konieczne jest szybkie działanie antyagregacyjne,
celowe jest rozpoczęcie leczenia od 300 mg dziennie przez 2 dni, a następnie zmniejszenie dawki do wartości 75 - 150 mg.

Tabletki należy połykać w całości, nie rozgryzać.

Działanie niepożądane:

Kwas acetylosalicylowy podawany w małej dawce jest z reguły dobrze tolerowany przez chorych. Większość opisanych działań
niepożądanych występowała po dawkach rzędu kilkuset do kilku tysięcy miligramów dziennie; nie można jednak wykluczyć, że objawy
takie mogą wystąpić u osób wrażliwych po dawkach mniejszych.

Uczulenie na kwas acetylosalicylowy występuje najczęściej w wieku średnim, najczęściej u kobiet. Reakcje pojawiają się niezależnie od
wielkości podanej dawki. Objawami uczulenia mogą być: nieżyt nosa, polipy nosa, skurcz oskrzeli, obrzęk naczyniowy, pokrzywka,
eozynofilia. Niezależnie od tych objawów kwas acetylosalicylowy może spowodować tzw. astmę aspirynową, która jest
przeciwwskazaniem do jego stosowania; rzadko trombocytopenia oraz niedokrwistość hemolityczną. Dolegliwość ze strony przewodu
pokarmowego i krwawienia po niskich dawkach stosowanych dojelitowo występują bardzo rzadko.
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