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Acard tabletki dojelitowe 150 mg, 60 tbl
 

Cena: 24,89 zł

Opis słownikowy

Dawka 0,15 g

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.dojelit.

Producent WARSZAWSKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Acidum acetylsalicylicum

Opis produktu
 

Acard jest produktem leczniczym zawierającym hamujący zlepianie się płytek krwi kwas acetylosalicylowy.

 

Skład
Substancja czynna leku: 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.

 

Działanie:
Zawarty w leku kwas acetylosalicylowy, hamuje zlepianie się płytek krwi.

Wskazania:
Długotrwałe, profilaktyczne stosowanie w chorobach, grożących powstaniem zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych.

Dawkowanie:
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Lek stosować zawsze dokładnie jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Zwykle zaleca się dawkowanie: 1 tabletka na dobę.

W świeżym zawale serca lub podejrzeniu świeżego zawału serca: jednorazowo 2 tabletki dojelitowe.

Aby przyspieszyć wchłanianie, tabletki należy bardzo dokładnie rozgryźć.

Przeciwwskazania
Nie stosować leku Acard 150 mg w przypadku

- uczulenia na kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- zwiększonej skłonności do krwawień oraz zaburzenia krzepnięcia krwi;
- choroby wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy;
- ciężkich chorób nerek, wątroby lub serca (ciężką niewydolność);
- występujących w przeszłości napadów astmy po zażyciu kwasu acetylosalicylowego lub innych leków przeciwzapalnych (objawy ;
duszność, świszczący oddech);
- dny moczanowej;
- wrodzonego niedoboru dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (rzadko występująca choroba dziedziczna);
- stosowania metotreksatu (lek stosowany w leczeniu raka) w dawkach 15 mg na tydzień lub większych;

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Nie stosować leku Acard 150 mg przez co najmniej 5 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym również przed niewielkimi
zabiegami np. usunięcie zęba.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne lub inne substancje alergizujące.
Lek Acard 150 mg zawiera sód.
Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent
Polfa Warszawa S.A.,
ul. Karolkowa 22/24,
01-207 Warszawa

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące
działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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