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Cardioteva 75 mg x 56 tabl dojelitowych
 

Cena: 7,80 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 56 tabl dojelitowych

Postać Tabletki

Producent TEVA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Acidum acetylsalicylicum

Opis produktu
 

Skład

Substancją czynną leku jest kwas acetylosalicylowy.
Każda tabletka dojelitowa zawiera 75 mg lub 150 mg kwasu acetylosalicylowego.

Pozostałe składniki to:
rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna, kwas stearynowy;
otoczka tabletki: kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), polisorbat 80, sodu laurylosiarczan, trietylu
cytrynian, talk.

Wskazania i działanie

Lek Cardioteva zawiera kwas acetylosalicylowy, który w małych dawkach należy do grupy leków nazywanych lekami
przeciwpłytkowymi. Płytki krwi to niewielkie komórki krwi, które są przyczyną powstawania zakrzepu krwi i które biorą udział w
zakrzepicy. Kiedy w tętnicy tworzy się zakrzep krwi, następuje zatrzymanie przepływu krwi i odcięcie dostępu tlenu. Jeśli taka
sytuacja wystąpi w sercu, może to spowodować zawał serca lub dławicę piersiową; a w mózgu może wywołać udar.
Przyjmowanie leku Cardioteva może zmniejszyć ryzyko tworzenia się zakrzepów krwi i dlatego też zapobiega późniejszym:

zawałom serca
udarom mózgu
problemom sercowo-naczyniowym u pacjentów, którzy chorują z powodu stabilnej lub niestabilnej dławicy piersiowej
(rodzaj bólu w klatce piersiowej).

Lek Cardioteva stosuje się również w zapobieganiu tworzeniu się zakrzepów krwi po zabiegach chirurgicznych serca w celu
rozszerzenia lub odblokowania naczyń krwionośnych.
Ten lek nie jest zalecany do stosowania w sytuacjach wymagających nagłej pomocy. Może być stosowany jedynie
profilaktycznie.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Cardioteva:
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jeśli pacjent ma uczulenie na kwas acetylosalicylowy lub którykolwiek z pozostałych składników leku Cardioteva
jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na inne salicylany lub niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Leki NLPZ są zwykle
stosowane w zapaleniu stawów lub reumatyzmie i bólu
jeśli pacjent miał napad astmy oskrzelowej lub obrzęk niektórych części ciała, np. twarzy, ust, gardła lub języka (obrzęk
naczynioruchowy) po przyjęciu salicylanów lub leków z grupy NLPZ
jeśli u pacjenta występuje lub kiedykolwiek występowało owrzodzenie żołądka lub dwunastnicy, lub inny rodzaj krwawienia taki
jak udar mózgu
jeśli pacjent kiedykolwiek miał problem z krzepnięciem krwi
jeśli pacjent ma poważne problemy z wątrobą lub nerkami
jeśli pacjentka jest w ostatnich trzech miesiącach ciąży; nie wolno u pacjentki stosować dawek większych niż 100 mg na dobę
(patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią)
jeśli pacjent przyjmuje lek o nazwie metotreksat (np. stosowany w leczeniu raka lub reumatoidalnego zapalenia stawów) w
dawkach większych niż 15 mg na tydzień.

Dawkowanie
Dorośli:
Zapobieganie wystąpieniu zawałów serca:
zalecane dawkowanie to 75 mg – 160 mg jeden raz na dobę.
Zapobieganie udarom mózgu:
zalecane dawkowanie to 75 mg – 325 mg jeden raz na dobę.
Zapobieganie problemom sercowo-naczyniowym u pacjentów, którzy chorują z powodu stabilnej lub niestabilnej dławicy piersiowej
(rodzaj bólu w klatce piersiowej):
zalecane dawkowanie to 75 mg – 160 mg jeden raz na dobę.
Zapobieganie tworzeniu się zakrzepów po niektórych zabiegach chirurgicznych serca:
zalecane dawkowanie to 75 mg – 160 mg jeden raz na dobę.
Sposób podawania leku
Do stosowania doustnego.
Tabletki należy połykać w całości, popijając wystarczającą ilością płynu (pół szklanki wody). Tabletki mają otoczkę, która nie rozpada się
w żołądku i zapobiega podrażnieniu jelit i dlatego nie należy ich kruszyć, łamać ani żuć.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Jeżeli pacjent zauważy którekolwiek z następujących poważnych działań niepożądanych, należy przerwać stosowanie leku Cardioteva i
niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:

Nagłe świsty podczas oddychania, obrzęk ust, twarzy lub ciała, wysypka, zmęczenie lub trudności w połykaniu (ciężkie reakcje
alergiczne).
Zaczerwienienie skóry z pęcherzami lub łuszczeniem się, które może być związane z wysoką gorączką i bólem stawów. Może to
być rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona lub zespół Lyella.
Nietypowe krwawienia, takie jak kaszel z odkrztuszaniem krwi, krwawe wymioty lub krew w moczu, lub smoliste stolce.

Często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 osób):

niestrawność
zwiększona skłonność do krwawień.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 osób):

pokrzywka
katar
trudności w oddychaniu.

Rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1000 osób):

ciężkie krwawienie z żołądka lub jelit, krwawienie w obrębie mózgu; zmiany liczby krwinek we krwi
nudności i wymioty
skurcz dolnych dróg oddechowych, napad astmy
zapalenie naczyń krwionośnych
siniaki z purpurowymi plamami (krwawienie w obrębie skóry)
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ciężkie reakcje alergiczne, takie jak: wysypka znana jako rumień wielopostaciowy i jego zagrażająca życiu postać: zespół
Stevensa-Johnsona oraz zespół Lyella
reakcje nadwrażliwości, takie jak obrzęk np. ust, twarzy lub ciała lub wstrząs
nieprawidłowe, obfite lub przedłużające się krwawienia miesiączkowe.

Działanie niepożądane o nieznanej częstości (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

dzwonienie w uszach (szumy uszne) lub osłabienie słuchu
ból głowy
zawroty głowy
owrzodzenie żołądka lub dwunastnicy i perforacja
przedłużony czas krwawienia
zaburzenie czynności nerek
zaburzenie czynności wątroby
duże stężenie kwasu moczowego we krwi.

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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