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Acard, dojelitowe, 0,075g, 120 tabletek
 

Cena: 34,37 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 120 tabletek

Postać tabletki dojelitowe

Producent WARSZAWSKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Acard, dojelitowe, 0,075g, 120 tabletek

Wskazania: 
lek Acard jest wskazany w profilaktyce choroby niedokrwiennej serca i wtórnego zawału, a także w zapobieganiu powikłaniom
pozawałowym. Wskazaniem do stosowania jest także: niestabilna choroba wieńcowa, podejrzenie świeżego zawału serca,
angioplastyka wieńcowa, niedokrwienny udar mózgu oraz zarostowa miażdżyca tętnic obwodowych. Preparat może być stosowany we
wszelkich sytuacjach, w których konieczne jest hamowanie agregacji płytek krwi.

Skład: 
1 tabletka zawiera: substancję czynną: kwas acetylosalicylowy 75mg oraz substancje pomocnicze: celuloza sproszkowana, skrobia
kukurydziana, karboksymetyloskrobia sodowa; otoczka: hypromeloza, kopolimer kwasu metakrylowego typ C, talk, tytanu dwutlenek
(E171), krzemionka koloidalna bezwodna, sodu wodorowęglan, sodu laurylosiarczan, trietylu cytrynian, emulsja antypienna.

Działanie:
kwas acetylosalicylowy skutecznie hamuje agregację płytek krwi – dzięki temu, iż tabletki posiadają otoczki nie rozpadają się w żołądku i
zmniejszają drażniące działanie kwasu na jego błonę śluzową.

Dawkowanie: 
doustnie, jedna tabletka (75mg) na dobę. Tabletki dojelitowe należy przyjmować po posiłku, połykać w całości, popijając niewielką ilością
wody.

Przeciwwska zania:
nadwrażliwość na pochodne kwasu acetylosalicylowego, skaza krwotoczna, czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, ciężka
niewydolność nerek i wątroby, astma aspirynowa. Lek nie może być stosowany w ostatnim trymestrze ciąży, a także u dzieci poniżej 12
roku życia z infekcjami wirusowymi.
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Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i
dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż
każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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