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Aspirin Cardio 100mg, 28 tabletek
 

Cena: 9,85 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,1 g

Producent BAYER SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Wskazania: w niestabilnej chorobie wieńcowej, w świeżym zawale serca lub podejrzeniu świeżego zawału serca, w zapobieganiu
powtórnemu zawałowi serca, w zapobieganiu powikłaniom zatorowo-zakrzepowym po zabiegach chirurgicznych lub interwencyjnych na
naczyniach #℣佐⌡⌀渀瀀⸀ 瀀爀稀攀稀猀欀爀渀愀 嬀爀搀渀愀挀稀礀渀椀漀眀愀 愀渀最椀漀瀀氀愀猀琀礀欀愀 眀椀攁䐀挀漀眀愀 ⌡⍏倣℣PTCA#℣䍐⌡⌀Ⰰ 瀀漀洀漀猀琀漀眀愀渀椀攀 愀漀爀琀愀氀渀漀ⴀ眀椀攁䐀挀漀眀攀 ⌡⍏倣℣CABG#℣䍐⌡⌀Ⰰ
endarterektomia tętnicy szyjnej, zespolenie #℣佐⌡⌠Ḁ猀栀甀渀琠ᴀ⌡⍃倣℣ tętniczo-żylne#℣䍐⌡⌀Ⰰ 眀 稀愀瀀漀戀椀攀最愀渀椀甀 渀愀瀀愀搀漀洀 瀀爀稀攀樁嬀挀椀漀眀攀最漀 渀椀攀搀漀欀爀眀椀攀渀椀愀 ⌡⍏倣℣TIA#℣䍐⌡⌀ 椀
niedokrwiennego udaru mózgu u pacjentów z TIA, w zapobieganiu pierwszemu zawałowi serca u pacjentów z wieloma czynnikami
ryzyka, w zapobieganiu zakrzepicy żył głębokich i zatorowi płuc u pacjentów długotrwale unieruchomionych, np. po dużych zabiegach
chirurgicznych jako uzupełnienie innych metod profilaktyki.

Skład: 1 tabletka powlekana zawiera 100mg kwasu acetylosalicylowego oraz substancje pomocnicze: celuloza sproszkowana, skrobia
kukurydziana, kopolimer kwasu metakrylowego i akrylanu metylu, polisorbat 80, sodu laurylosiarczan, talk, cytrynian trietylu.

Działanie: lek hamuje agregację płytek krwi.

Dawkowanie:

- w niestabilnej chorobie wieńcowej: 1 tabletka raz na dobę.

- w celu zapobiegania powikłaniom zatorowo-zakrzepowych po zabiegach chirurgicznych lub interwencyjnych na naczyniach : 1 tabletkę
raz na dobę

- w świeżym zawale serca: 1 tabletka raz na dobę. Pierwszą tabletkę należy rozgryźć, aby uzyskać szybkie wchłanianie.

- w profilaktyce wystąpienia ponownego zawału: 1 tabletka raz na dobę
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- w profilaktyce napadów przejściowego niedokrwienia (TIA) i niedokrwiennych udarów mózgu: 1 tabletka raz na dobę,

- w zapobieganiu zakrzepicy naczyń wieńcowych u pacjentów z licznymi czynnikami ryzyka: 1 tabletka raz na dobę

- wzapobieganiu zakrzepicy żylnej i zatorowi płuc: 1-2 tabletki raz na dobę.

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; skaza
krwotoczna; ostra choroba wrzodowa żołądka i #℣佐⌡⌀氀甀戀⌡⍃倣℣ dwunastnicy; ciężka niewydolność nerek, wątroby, serca; napady astmy
oskrzelowej w wywiadzie, wywołane podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków
przeciwzapalnych; jednocześnie z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych; ostatni trymestr ciąży; u dzieci w wieku
do 12 lat w przebiegu infekcji wirusowych ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a. 
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