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Acesan 75 mg x 63 tabl
 

Cena: 9,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 63 tabl

Postać Tabletki

Producent SUN-FARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Acidum acetylsalicylicum

Opis produktu
 

Skład

Substancją czynną leku ACESAN jest kwas acetylosalicylowy.
Jedna tabletka zawiera 75 mg kwasu acetylosalicylowego.

Substancje pomocnicze to: celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), kwas stearynowy, żółcień
chinolinowa, lak (E104).

Wskazania i działanie
Substancją czynną leku ACESAN jest kwas acetylosalicylowy hamujący zdolność płytek krwi do agregacji (zlepiania) i tworzenia
zakrzepów. Kwas acetylosalicylowy należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Jego działanie polega na
hamowaniu aktywności enzymu cyklooksygenazy (COX), niezbędnego do syntezy tromboksanu A2 (TXA2) – głównego czynnika
powodującego zlepianie się płytek krwi.

Wskazania do stosowania:

Zapobieganie zawałowi mięśnia sercowego u pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka
Zapobieganie powikłaniom zatorowo-zakrzepowym po interwencjach na naczyniach (pomostowanie aortalno-wieńcowe – ang.
CABG)
Zapobieganie udarowi mózgu
W dławicy piersiowej
Zapobieganie powikłaniom zatorowo-zakrzepowym po świeżym zawale mięśnia sercowego

Przeciwwskazania

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną – kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub którykolwiek z pozostałych
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składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),
u pacjentów ze skazą krwotoczną,
u pacjentów z czynną chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy,
u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby,
u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek,
u pacjentów z ciężką niewydolnością serca,
u pacjentów, u których występowały w przesz łości napady astmy oskrzelowej, wywołane podaniem salicylanów lub substancji o
podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych,
jednocześnie z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych,
w ostatnim trymestrze ciąży,
u dzieci w wieku do 12 lat w przebiegu infekcji wirusowych, szczególnie takich jak grypa lub ospa wietrzna, ze względu na ryzyko
wystąpienia zespołu Reye’a – rzadkiej, ale ciężkiej choroby powodującej uszkodzenie wątroby i mózgu.

Dawkowanie
Zwykle stosuje się 1 tabletkę raz na dobę.

Działania niepożądane
Należy zaprzestać stosowania leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta wystąpią pierwsze objawy
nadwrażliwości (np. obrzęk twarzy, warg, języka, gardła, powodujący trudności w oddychaniu lub przełykaniu) lub pojawią się
krwawienia, np. z przewodu pokarmowego (objawy: czarne stolce), lub krwotoki. Lekarz oceni wówczas stopień nasilenia objawów i
zdecyduje o dalszym postępowaniu.

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.
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