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Polocard 75mg 60tabl.#
 

cena: 12,65 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-3 dni robocze

Dawka 0,075 g

Opakowanie 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)

Postać tabl.powl.dojel.

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja

Substancja
czynna

Acidum acetylsalicylicum

Opis produktu
 

Wskazania:

Hamowanie agregacji płytek: w profilaktyce chorób układu krążenia, które grożą powstaniem
zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych: zawał serca, niestabilna i stabilna choroba
niedokrwienna serca; w profilaktyce innych chorób przebiegających z zakrzepami w
naczyniach.

Działanie:

Hamuje agregacje płytek krwi.

Sposób użycia:

Osoby dorosłe: 1-2 tabletki doustnie, najlepiej w trakcie przyjmowania posiłku lub po jego
zakończeniu. 

Skład:
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1 tabletka zawiera: substancję czynną: kwas acetylosalicylowy 75mg. 

Pozostałe składniki: skrobia kukurydziana, celuloza proszek, karboksymetyloskrobia sodowa,
hypromeloza, kopolimer kwasu metakrylowego trietylu cytrynian, tytanu dwutlenek (E171),
talk, sodu laurylosiarczan, czerwień koszenilowa, lak (E124), krzemionka koloidalna bezwodna,
sodu wodorowęglan.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą.
Nadwrażliwość na ASA występuje u 0,3% populacji, w tym u 20% chorych na astmę
oskrzelową lub przewlekłą pokrzywkę. Objawy nadwrażliwości: pokrzywka, a nawet wstrząs,
mogą wystąpić w ciągu 3 h od przyjęcia ASA. Nadwrażliwość na inne NLPZ, przebiegająca z
objawami takimi jak: skurcz oskrzeli, katar sienny, wstrząs; astma oskrzelowa, przewlekłe
schorzenia układu oddechowego, gorączka sienna lub obrzęk błony śluzowej nosa, gdyż
pacjenci z tymi schorzeniami mogą reagować na NLPZ napadami astmy, ograniczonym
obrzękiem skóry i błony śluzowej (obrzęk naczynioruchowy) lub pokrzywką częściej niż inni
pacjenci; czynna choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy oraz stany zapalne lub
krwawienia z przewodu pokarmowego (może wystąpić krwawienie z przewodu pokarmowego
lub uczynnienie choroby wrzodowej); zaburzenia krzepnięcia krwi (np. hemofilia, choroba von
Willebranda, telangiektazje, trombocytopenia) oraz jednoczesne leczenie lekami
przeciwzakrzepowymi (np. pochodne kumaryny, heparyna); ciężka niewydolność wątroby lub
nerek; ciężka niewydolność serca; ostatnie 3 m-ce ciąży; niedobór dehydrogenazy
glukozo-6-fosforanowej; u dzieci w wieku poniżej 12 lat, zwłaszcza w przebiegu infekcji
wirusowych, ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye'a; jednocześnie z
metrokretsatem w dawkach 15 mg/tydzień lub większych ze względu na mielotoksyczność.

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Działania niepożądane:

Częstość nieznana: odczyny skórne, pokrzywki, świąd, zawroty głowy i szumy uszne,
niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze, zgaga, nudności i wymioty, brak łaknienia, bóle
brzucha, choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, białkomocz.
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