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Aspirin cardio 100 mg x 28 tabl powlekanych
 

Cena: 9,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 28 tabl powlekanych

Postać Tabletki

Producent BAYER

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Acidum acetylsalicylicum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Aspirin Cardio został stworzony z myślą o pacjentach szukających sposobu na wzmocnienie swojego układu sercowo-
naczyniowego. Oferowany produkt zapobiega powstawaniu zakrzepów, co znacząco redukuje ryzyko wystąpienia zawału oraz udaru
niedokrwiennego mózgu. Aspirin Cardio jest odpowiedni do długotrwałego leczenia. Już jedna tabletka dziennie zmniejsza ryzyko
wystąpienia kolejnego zawału serca lub udaru.

Jedna tabletka leku Aspirin Cardio zawiera 100 mg substancji czynnej, czyli kwasu acetylosalicylowego (Acidum acetylsalicylicum).
Kwas salicylowy zapobiega występowaniu niebezpiecznego zjawiska agregacji, czyli zlepiania się płytek krwi. Połączone ze sobą płytki
tworzą złogi, które mogą zatykać naczynia krwionośne, stwarzając zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia pacjentów. Lek Aspirin Cardio
skutecznie hamuje powstawanie skrzeplin, zapewniając tym samym drożność naczyniom.

Lek Aspirin Cardio jest stosowany jako środek leczniczy w niestabilnej chorobie wieńcowej u osób dorosłych oraz u pacjentów, którzy
przeszli zawał serca. Stosowanie preparatu pomaga zapobiec powtórnemu zawałowi, powstaniu powikłań zatorowo-zakrzepowych po
zabiegach chirurgicznych i interwencyjnych na naczyniach krwionośnych, napadom przejściowego niedokrwienia (TIA) i
niedokrwiennego udaru mózgu u pacjentów z TIA, rozwojowi zakrzepicy żył głębokich i zatorowi płuc u pacjentów długotrwale
unieruchomionych (na przykład cierpiących na poważne choroby albo będących po dużych zabiegach chirurgicznych). Regularne
stosowanie leku zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia pierwszego zawału u osób znajdujących się w grupie szczególnego
ryzyka. Lek Aspirin Cardio może być stosowany samodzielnie lub jako uzupełnienie innych metod profilaktyki.

1 tabletka powlekana leku Aspirin Cardio zawiera 100 mg kwasu acetylosalicylowego (Acidum acetylsalicylicum) oraz substancje
pomocnicze (celulozę sproszkowaną, skrobię kukurydzianą, kopolimer kwasu metakrylowego i akrylanu metylu, polisorbat 80,
laurylosiarczan sodu, talk, cytrynian trietylu). Co ważne, formuła leku została opracowana w taki sposób, aby nie podrażniać żołądka ani
innych elementów układu pokarmowego. Substancja czynna zamknięta jest w powlekanej, łatwej do przełknięcia tabletce. Dzięki
powłoce o strukturze odpornej na kwas żołądkowy wrażliwa błona śluzowa żołądka nie ma bezpośredniego kontaktu z drażniącą
substancją czynną. Kapsułka rozpuszcza się dopiero w jelicie cienkim. Dzięki starannie opracowanej formule, lek może być długotrwale
stosowany bez obciążania układu pokarmowego.
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Tabletki należy przyjmować doustnie, najlepiej co najmniej 30 minut przed posiłkiem, popijając dużą ilością wody. W przypadku leczenia
zawału serca, tabletka powlekana powinna być rozkruszona lub rozgryziona, a następnie połknięta. Dawkowanie leku uzależnione jest od
stanu zdrowia danego pacjenta. W niestabilnej chorobie wieńcowej, u osób będących bezpośrednio po zabiegach chirurgicznych lub
interwencyjnych na naczyniach, w profilaktyce wystąpienia powtórnego zawału serca, zaleca się przyjmować jedną tabletkę na dobę.

Wśród najważniejszych przeciwwskazań do przyjmowania leku Aspirin Cardio zaliczamy: nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy,
inne salicylany lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, ciężką niewydolność nerek, wątroby lub serca, skazę krwotoczną, ostrą
chorobę wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy, astmę oskrzelową wywołaną podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu
(przede wszystkim niesteroidowych leków przeciwzapalnych) oraz ostatni trymestr ciąży. Ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu
Reye’a, lek nie powinien być podawany u dzieci w wieku do 12 lat w przebiegu infekcji wirusowych.

Szczegóły stosowania i dawkowanie należy ustalić z lekarzem lub farmaceutą. Szczegółowe informacje na temat działania leku, jego
składu, dawkowania, przeciwwskazań i działań niepożądanych znajdziesz w ulotce dołączonej do opakowania. Producentem leku
Aspirin Cardio jest firma Bayer Bitterfeld GmbH.

Skład
Substancja czynna: 1 tabletka powlekana Aspirin Cardio zawiera 100 mg kwasu acetylosalicylowego (Acidum acetylsalicylicum) oraz
substancje pomocnicze.

Wskazania i działanie
Aspirin Cardio jest lekiem przeznaczonym dla osób dorosłych w ramach zapobiegania powstawania zakrzepów. Aspirin Cardio hamuje
zlepianie się płytek krwi, a tym samym zapobiega powstawaniu zakrzepów i ich przylegania do ścianek naczyń krwionośnych.
Niedrożność naczyń krwionośnych to zaś najczęstsza przyczyna zawału serca lub udaru mózgu. Długotrwałe przyjmowanie leku Aspirin
Cardio w odpowiednich dawkach zmniejsza ryzyko wystąpienia u pacjenta kolejnych epizodów choroby.

Tabletki powlekane preparatu Aspirin Cardio są łagodne dla żołądka.

Główne działanie leku Aspirin Cardio:

hamowanie agregacji płytek krwi: w niestabilnej chorobie wieńcowej, w świeżym zawale serca, w zapobieganiu powtórnemu
zawałowi serca, po zabiegach chirurgicznych lub interwencyjnych na naczyniach (np. pomost aortalno-wieńcowy, plastyka
naczyń wieńcowych);
zapobieganie występowania napadów przejściowego niedokrwienia (TIA) i niedokrwiennych udarów mózgu;
zapobieganie zakrzepicy naczyń wieńcowych u pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka;
zapobieganie zakrzepicy żylnej i zatorowi płuc.

Kwas acetylosalicylowy, substancja czynna zawarta w preparacie Aspirin Cardio, długotrwale hamuje agregację płytek krwi, która
odgrywa istotną rolę w procesie powstawania zakrzepu. W większych dawkach lek wykazuje także działanie przeciwbólowe,
przeciwgorączkowe i przeciwzapalne.

Dawkowanie
W niestabilnej chorobie wieńcowej, po zabiegach chirurgicznych lub interwencyjnych na naczyniach: 1 tabletka Aspirin Protect 100 raz
na dobę. W świeżym zawale serca: 1 tabletka Aspirin Protect 100 raz na dobę. Pierwszą tabletkę należy rozgryźć, aby uzyskać szybkie
wchłanianie. W profilaktyce wystąpienia ponownego zawału: 1 tabletka Aspirin Protect 100 raz na dobę. W profilaktyce napadów
przejściowego niedokrwienia (TIA) i niedokrwiennych udarów mózgu: 1 tabletka Aspirin Protect 100 raz na dobę. W zapobieganiu
zakrzepicy naczyń wieńcowych u pacjentów z licznymi czynnikami ryzyka: 1 tabletka Aspirin Protect 100 raz na dobę.&nbsp;W
zapobieganiu zakrzepicy żylnej i zatorowi płuc: 1 -2 tabletki Aspirin Cardio raz na dobę. Tabletki należy przyjmować doustnie, najlepiej po
posiłkach, z dużą ilością płynu.

Przeciwwskazania
Preparatu nie należy stosować: w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną -kwas acetylosalicylowy lub inne salicylany, u
pacjentów ze skazą krwotoczną, w chorobie wrzodowej żołądka lub dwunastnicy, w ostatnim trymestrze ciąży, w chorobach
wirusowych (szczególnie grypa i ospa wietrzna) u dzieci do 12 lat.

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
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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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