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Anacard Medica protect 75 mg x 60 tabl
 

Cena: 4,60 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 tabl

Postać Tabletki

Producent HASCO-LEK

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Acidum acetylsalicylicum

Opis produktu
 

Skład

Substancją czynną leku jest kwas acetylosalicylowy. Jedna tabletka zawiera 75 mg kwasu acetylosalicylowego.
Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna, skrobia żelowana kukurydziana, talk,
hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), triacetyna, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer, trietylu cytrynian, sodu
wodorowęglan, sodu laurylosiarczan.

Wskazania i działanie
Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa) oraz wszelkie sytuacje kliniczne, w których celowe jest hamowanie agregacji płytek
krwi:

zapobieganie zawałowi serca u osób dużego ryzyka,
świeży zawał serca lub podejrzenie świeżego zawału serca,
przebyty epizod niestabilnej choroby wieńcowej,
prewencja wtórna u osób po przebytym zawale serca,
stan po wszczepieniu pomostów aortalno-wieńcowych, angioplastyce wieńcowej,
zapobieganie napadom przejściowego niedokrwienia mózgu (TIA) i niedokrwiennego udaru mózgu u pacjentów z TIA,
po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu u pacjentów z TIA,
u osóbzzarostową miażdżycą tętnic obwodowych,
zapobieganie zakrzepicy żylnej i zatorowi płuc u pacjentów długotrwale unieruchomionych, np. po dużych zabiegach
chirurgicznych jako uzupełnienie innych sposobów profilaktyki.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku ANACARD protect:

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną, inne salicylany lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
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jeśli u pacjenta występuje skaza krwotoczna (skłonność do krwawień),
jeśli u pacjenta występuje czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy,
jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność serca lub ciężka niewydolność wątroby lub ciężka niewydolność nerek,
jeśli u pacjenta występowały napady astmy oskrzelowej wywołane podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu,
szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ),
jeśli pacjent stosuje jednocześnie lek metotreksat (stosowany m.in. w chorobach nowotworowych) w dawkach 15 mg na tydzień
lub większych,
jeśli pacjentka jest w ostatnim trymestrze ciąży,
u dzieci w wieku do 12 lat w przebiegu infekcji wirusowych ze względu na ryzyko uszkodzenia wątroby i mózgu (zespół Reye'a).

Dawkowanie
Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, 1 tabletka (75 mg) raz na dobę. Tabletki należy połykać w całości, nie rozgryzać (nie dotyczy stosowania
w zawale serca!).
Świeży zawał serca lub podejrzenie świeżego zawału serca:
Jednorazowo 4 tabletki (300 mg). Tabletki należy bardzo dokładnie rozgryzać aby uzyskać szybkie wchłanianie.

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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