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Polocard 75mg, 60 tabletek
 

Cena: 13,49 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,075 g

Producent ZAKŁADY FARM. "POLPHARMA" S.A.

Opis produktu
 

Wskazania: Polocard to lek w formie tabletek polecany do stosowania w profilaktyce chorób układu sercowo-krążeniowego #℣佐⌡⌀稀愀眀愁䈀
serca, choroba niedokrwienna serca, itp.#℣䍐⌡⌀Ⰰ 愀 琀愀欁簀攀 眀 挀攀氀甀 洀椀渀椀洀愀氀椀稀漀眀愀渀椀愀 爀礀稀礀欀愀 眀礀猀琁Ԁ瀀椀攀渀椀愀 椀渀渀礀挀栀 猀挀栀漀爀稀攁䐀 瀀爀稀攀戀椀攀最愀樁Ԁ挀礀挀栀 稀
zakrzepami w naczyniach.

Skład: 1 tabletka zawiera: substancję czynną: kwas acetylosalicylowy 75mg. Pozostałe składniki: skrobia kukurydziana, celuloza proszek,
karboksymetyloskrobia sodowa, hypromeloza, kopolimer kwasu metakrylowego trietylu cytrynian, tytanu dwutlenek #℣佐⌡⌀䔀㜀⌡⍃倣℣, talk, sodu
laurylosiarczan, czerwień koszenilowa, lak #℣佐⌡⌀䔀㈀㐀⌡⍃倣℣, krzemionka koloidalna bezwodna, sodu wodorowęglan. Działanie: zawarty w leku kwas
acetylosalicylowy przeciwdziała zlepianiu płytek krwi, a także skutecznie zapobiega powstawaniu zakrzepów. Dawkowanie: osoby
dorosłe: 1-2 tabletki doustnie, najlepiej w trakcie przyjmowania posiłku lub po jego zakończeniu.

Przeciwwskazania: nie stosować leku Polocard: jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na kwas acetylosalicylowy lub którykolwiek z
pozostałych składników leku; jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na inne NLPZ przebiegające z objawami takimi jak: skurcz oskrzeli,
katar sienny, wstrząs.; jeśli u pacjenta występuje astma oskrzelowa, przewlekłe schorzenie układu oddechowego, gorączka sienna lub
obrzęk błony śluzowej nosa, gdyż pacjenci z tymi schorzeniami mogą reagować na NLPZ napadami astmy, ograniczonym obrzękiem
skóry i błony śluzowej lub pokrzywką częściej niż inni pacjenci; jeśli u pacjenta występuje czynna choroba wrzodowa żołądka i #℣佐⌡⌀氀甀戀⌡⍃倣℣
dwunastnicy oraz stany zapalne lub krwawienia z przewodu pokarmowego; jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby,
nerek lub serca; jeśli u pacjenta występują zaburzenia krzepnięcia krwi oraz gdy pacjent jest leczony jednocześnie środkami
przeciwzakrzepowymi #℣佐⌡⌀瀀漀挀栀漀搀渀攀 欀甀洀愀爀礀渀礀Ⰰ 栀攀瀀愀爀礀渀愀⌡⍃倣℣; jeśli u pacjenta występuje niedobór dehydrogenazy glukozo-6- fosforanowej;
jeśli pacjent jednocześnie otrzymuje metotreksat w dawkach 15mg tygodniowo lub większych, ze względu na szkodliwy wpływ na szpik
kostny. U dzieci w wieku poniżej 12 lat, zwłaszcza w przebiegu infekcji wirusowych, ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye'a,
rzadkiej, ale ciężkiej choroby powodującej uszkodzenie wątroby i mózgu; w ostatnim trymestrze ciąży.
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