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Acard 75 mg x 60 tabl
 

Cena: 11,98 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 tabl

Postać Tabletki

Producent POLFA WARSZAWA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Acidum acetylsalicylicum

Opis produktu
 

Wskazania i działanie
Acard 75 mg to lek dostępny w aptece bez recepty, który można stosować długotrwale w celu profilaktyki chorób, którym może
towarzyszyć powstanie zatoru oraz zakrzepów w naczyniach krwionośnych. W każdej tabletce zawarte jest 75 mg kwasu
acetylosalicylowego, który hamuje zlepianie się płytek krwi, przez co chroni przed powstaniem zatorów i zakrzepów.

Lek Acard 75 mg stosowany jest w następujących sytuacjach:

choroba niedokrwienna serca;
zapobieganie zawałowi serca u osób dużego ryzyka;
w niestabilnej chorobie wieńcowej;
u osób po przebytym już zawale;
stan po zabiegach chirurgicznych lub interwencyjnych na naczyniach, np. po wszczepieniu pomostów aortalno-wieńcowych oraz
plastyce narządów wieńcowych;
zapobieganie zatorom naczyń mózgowych u osób z migotaniem przedsionków;
u osób po przebytym udarze zatorowym mózgu oraz z zarostową miażdżycą tętnic obwodowych;
zapobieganie zakrzepicy naczyń wieńcowych u pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka;
zapobieganie zakrzepicy żylnej i zatorowi płuc u pacjentów długotrwale unieruchomionych.

Skład
Substancja czynna: kwas acetylosalicylowy. Jedna tabletka zawiera 75 mg kwasu acetylosalicylowego.
Substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, kwas stearynowy, krzemionka koloidalna uwodniona, kwas
metakrylowy i etyl akrylanu kopolimer (1:1), trietyl cytrynian, talk, emulsja antypienna.

Dawkowanie
Acard 75 mg to lek, który należy stosować doustnie zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce lub według wskazań lekarza czy też
farmaceuty. Przed rozpoczęciem stosowania leku Acard 75 mg należy zasięgnąć porady lekarza, który dobierze dawkę leku odpowiednią
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dla pacjenta oraz określi czas trwania terapii.
Zalecane dawkowanie: 1 tabletka (75 mg kwasu acetylosalicylowego) dziennie. Tabletki należy przyjmować po posiłku, w całości,
popijając je niewielką ilością wody. Tabletka Acard 75 mg ma specjalną otoczkę, która nie rozpada się w żołądku, przez co ogranicza
działanie drażniące kwasu acetylosalicylowego na błonę śluzową żołądka.

Dawkowanie w świeżym zawale lub w sytuacji podejrzenia świeżego zawału serca: jednorazowo 4 tabletki Acard 75 mg (300 mg kwasu
acetylosalicylowego). Tabletki należy dokładnie rozgryźć, co przyspieszy ich wchłanianie. Co ważne, w ostrym zawale serca lub
podejrzeniu zawału tabletki mogą być stosowane, gdy kwas acetylosalicylowy nie jest dostępny w tabletkach niepowlekanych.
Jeżeli potrzebne jest zastosowanie większej dawki leku niż zalecana, należy zwrócić się do lekarza, a w przypadku ciężkiego zatrucia
zgłosić do szpitala.

Przeciwwskazania
Lek Acard 75 mg nie powinien być stosowany w następujących przypadkach:

uczulenie na kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub którykolwiek z pozostałych składników leku;
zwiększona skłonność do krwawień oraz zaburzenia krzepnięcia krwi;
choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy;
poważne problemy z nerkami lub wątrobą (ciężką niewydolność nerek, wątroby);
stosowanie metotreksatu (lek stosowany w leczeniu raka) w dawkach 15 mg na tydzień lub większych;
III trymestr ciąży;
jeżeli u pacjenta wystąpiły w przeszłości napady astmy po zażyciu kwasu acetylosalicylowego lub innych leków
przeciwzapalnych (objawy: duszność, świszczący oddech);

dzieci poniżej 12. roku życia z infekcjami wirusowymi (np. grypa lub ospa wietrzna), z uwagi na możliwość uszkodzenia wątroby i mózgu
(zespół Reye’a).

Wstęp
Lek Acard 75 mg w formie tabletek dojelitowych w kształcie serca to produkt z kwasem acetylosalicylowym, który jest przeznaczony do
stosowania profilaktycznego w przypadku zwiększonego ryzyka powstawania zakrzepów, czy też zatorów naczyń krwionośnych.

Na co jest Acard 75 mg? Lek ma działanie polegające na hamowaniu agregacji płytek krwi. Wskazaniem do stosowania leku Acard 75
mg jest profilaktyka zakrzepicy żylnej i zakrzepicy naczyń wieńcowych oraz zapobieganie zatorowi płuc i zawałowi serca u osób z grupy
ryzyka. Lek stosować można również przy świeżym zawale serca bądź przy jego podejrzeniu oraz podczas zapobiegania kolejnemu
zawałowi serca. Produkt przeznaczony jest również dla pacjentów z niestabilną chorobą wieńcową oraz zarostową miażdżycą tętnic
obwodowych. Acard można stosować profilaktycznie w zapobieganiu napadom przejściowego niedokrwienia mózgu, czy też
niedokrwiennego udaru mózgu, a nawet u pacjentów, którzy je przebyli. Wskazaniem do zażywania Acard 75 mg jest również
przyjmowanie po zabiegach chirurgicznych bądź interwencyjnych naczyń krwionośnych.

W opakowaniu znajduje się 60 tabletek dojelitowych Acard 75 mg. Tabletki są powlekane i dzięki swojej otoczce nie rozpadają się w
żołądku, co sprawia, że nie podrażniają jego śluzówki. Produkt należy stosować zgodnie z informacjami znajdującymi się na ulotce bądź
według zaleceń lekarza. Wyrób medyczny Acard dostępny jest w dawkach 75 mg i 150 mg – to lekarz powinien podjąć decyzję, którą
dawkę powinien przyjmować pacjent. Zaleca się zażywanie 1 tabletki leku na dobę, przyjmując ją po posiłku i połykając w całości oraz
popijając odpowiednią ilością wody. W przypadku świeżego zawału serca bądź jego podejrzenia zaleca się jednorazowe przyjęcie 4
tabletek dojelitowych leku – w tym przypadku należy je jednak rozgryźć (a nie połykać w całości), co przyspieszy działanie produktu.

U niektórych pacjentów lek Acard 75 mg może wykazywać działania niepożądane. Częste skutki uboczne zażywania Acard 75 mg to
objawy niestrawności i bóle brzucha, a rzadkie skutki uboczne to przemijające zaburzenia czynności wątroby, choroba wrzodowa bądź
stany zapalne żołądka i jelit. Rzadko lub bardzo rzadko dochodzi też do poważnych krwawień z przewodu pokarmowego lub mózgu,
które mogą prowadzić do niedokrwistości. Jeszcze rzadziej występują ciężkie reakcje alergiczne (w tym wstrząs anafilaktyczny), a nawet
spadek ilości glukozy we krwi, czy też zaburzenia czynności nerek. U niektórych pacjentów występowały zawroty głowy i szumy w
uszach (w związku z przedawkowaniem) oraz nadwrażliwość, ponadto zwiększało się ryzyko krwawień i wydłużenia czasu ich trwania
oraz pojawiały się krwiaki czy krwotoki okołooperacyjne.

Lek Acard 75 mg posiada także przeciwwskazania. Nie powinni go przyjmować pacjenci z uczuleniem na kwas acetylosalicylowy, inne
salicylany, czy też pozostałe składniki tabletek. Nie należy podawać go pacjentom z zaburzeniami krzepnięcia krwi i skłonnością do
krwawień oraz osobom zmagającym się z chorobą wrzodową. Lek nie jest przeznaczony dla pacjentów z poważnymi zaburzeniami
pracy wątroby lub nerek i nie powinien być zażywany przez osoby, które miały w przeszłości incydent napadu astmy wywołany
spożyciem kwasu acetylosalicylowego bądź innych leków przeciwzapalnych.
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Tabletki Acard 75 mg nie są przeznaczone dla dzieci do 12. roku życia z infekcjami wirusowymi, gdyż istnieje tu ryzyko uszkodzenia
mózgu i wątroby (zespół Reye’a). Produktu nie powinny przyjmować także kobiety w ostatnim trymestrze ciąży (w pierwszych dwóch
trymestrach może być stosowany jedynie na wyraźne zalecenie lekarza) oraz pacjenci stosujący Metotreksat w dawkach równych lub
przekraczających 15 mg na tydzień. Nie wolno także łączyć go z ibuprofenem. Niewielkie dawki Acard 75 mg w czasie karmienia piersią
nie stanowią dużego ryzyka dla dziecka, ale długotrwałe stosowanie większych dawek leku przy laktacji nie jest wskazane.

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
 

Galeria
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