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Polocard 150mg 120 tabletek
 

Cena: 52,43 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,15 g

Opakowanie 120 tabl.

Postać tabl.dojelit.

Producent PFIZER CORPORATION AUSTRIA GMBH
CONSUMER HEALTHCARE

Rejestracja

Substancja
czynna

Acidum acetylsalicylicum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT:  POLPHARMA 

Pelplińska 19 , Stargard Gdański

ILOŚĆ:  120 tabletek

 

Lek zawierający w każdej tabletce 150 mg kwasu acetylosalicylowego. Lek hamujący agregację (zlepianie) płytek krwi.

 

 

DZIAŁANIE:

Kwas acetylosalicylowy, substancja czynna zawarta w leku Polocard, podawany w małych dawkach hamuje agregację (zlepianie) płytek
krwi. Dzięki temu odgrywa istotną rolę w zapobieganiu powstawania zakrzepów.

 

WSKAZANIA:
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Profilaktyka chorób układu krążenia, które grożą powstaniem zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych:

zawał serca,

niestabilna i stabilna choroba niedokrwienna serca;

profilaktyka innych chorób przebiegających z zakrzepami w naczyniach.

 

DAWKOWANIE:

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek należy przyjmować doustnie, najlepiej w czasie lub po posiłku, z niewielką ilością wody. Należy stosować możliwie najmniejsze
skuteczne dawki, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Zalecana dawka, to:

1 tabletkę 150 mg na dobę.

W świeżym zawale serca lub u pacjentów z podejrzeniem świeżego zawału serca początkowa dawka nasycająca, to: od 225 mg (3
tabletki po 75 mg) do 300 mg (2 tabletki po 150 mg lub 4 tabletki po 75 mg) kwasu acetylosalicylowego raz na dobę w celu uzyskania
szybkiego zahamowania agregacji płytek. Tabletki należy rozgryźć, aby uzyskać szybkie wchłanianie.

 

SKŁAD:

Substancją czynną leku jest kwas acetylosalicylowy. 1 tabletka zawiera 150 mg kwasu acetylosalicylowego.

Pozostałe składniki to: skrobia kukurydziana, celuloza proszek, karboksymetyloskrobia sodowa, hypromeloza, kopolimer kwasu
metakrylowego, trietylu cytrynian, tytanu dwutlenek (E171), talk, sodu laurylosiarczan, czerwień koszenilowa, lak (E 124), krzemionka
koloidalna bezwodna, sodu wodorowęglan.

 

OSTRZEŻENIA:

Stosowanie leku u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek istnieje ryzyko nasilenia działań niepożądanych leku, dlatego konieczne
może być dostosowanie dawek w zależności od stopnia ciężkości niewydolności wątroby i (lub) nerek. Lek jest przeciwwskazany w
przypadku ciężkiej niewydolności wątroby i (lub) nerek.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) należy stosować lek w mniejszych dawkach i w większych odstępach czasowych, ze
względu na zwiększone ryzyko występowania objawów niepożądanych w tej grupie pacjentów.

Lek Polocard zawiera czerwień koszenilową, lak (E 124)

Lek może powodować reakcje alergiczne.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
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Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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