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Pluscard, 100 mg + 40 mg tabletki, 60 szt.
 

Cena: 6,67 zł

Opis słownikowy

Postać tabletki

Producent Aflofarm

Rejestracja Lek bez recepty

Substancja
czynna

Glicyna, Kwas acetylosalicylowy

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Pluscard, 100 mg + 40 mg tabletki, 60 szt.

Pluscard to lek, który zawiera dwie substancje czynne. Pierwszą z nich jest kwas acetylosalicylowy zmniejszający agregację, czyli
,,zlepianie się" płytek krwi. Glicyna ochrania przewód pokarmowy przed drażniącym działaniem kwasu acetylosalicylowego, ale także
wspiera jego wchłanianie.

Skład Pluscard, 100 mg + 40 mg tabletki, 60 szt.

Substancjami czynnymi leku są: kwas acetylosalicylowy (Acidum acetylsalicylicum) i glicyna (Glycinum).

1 tabletka zawiera 100 mg kwasu acetylosalicylowego i 40 mg glicyny.

Substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, talk.

Działanie Pluscard, 100 mg + 40 mg tabletki, 60 szt.

Pulscard działa dwukierunkowo. Zawarty w nim kwas acetylosalicylowy odpowiada za zmniejszenie agregacji płytek krwi, co
przeciwdziała powstawaniu zakrzepów w naczyniach krwionośnych. Druga substancja czynna, czyli glicyna, chroni przewód pokarmowy
przed drażniącym działaniem kwasu acetylosalicylowego a także zwiększa jego rozpuszczalność, ułatwiając wchłanianie.
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Wskazania Pluscard, 100 mg + 40 mg tabletki, 60 szt.

Wskazaniami do zastosowania leku Pulscard są:

zapobieganie zawałowi mięśnia sercowego u osób z chorobą sercowo-naczyniową,
zapobieganie powikłaniom zakrzepowo-zatorowym po przebytym zawale mięśnia sercowego, udarze mózgu, zabiegach na naczyniach
wieńcowych, w dławicy piersiowej,
w świeżym zawale serca lub podejrzeniu świeżego zawału serca.

Dawkowanie Pluscard, 100 mg + 40 mg tabletki, 60 szt.

Ten lek nale?y zawsze stosowa? dok?adnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta
lub wed?ug zalece? lekarza lub farmaceuty. W razie w?tpliwo?ci nale?y zwróci? si? do
lekarza lub farmaceuty.

Decyzj? o rozpocz?ciu leczenia i stosowanej dawce leku Pluscard powinien podj??
lekarz.

Pulscard stosuje si? doustnie, popijaj?c tabletk? szklank? wody w czasie lub po
posi?ku. Tabletki nale?y po?yka? w ca?o?ci (z wyj?tkiem wskazania: ?wie?y zawa?
serca lub podejrzenie ?wie?ego zawa?u serca).

Ze wzgl?du na zawarto?? kwasu acetylosalicylowego lek jest przeznaczony dla osób
doros?ych i dzieci w wieku powy?ej 16 lat.

Wskazanie Dawkowanie
zapobieganie zawa?owi mi??nia
sercowego

1 tabletka dziennie

zapobieganie powik?aniom
zakrzepowo-zatorowym po przebytym
zawale mi??nia sercowego

1 tabletka dziennie

zapobieganie powik?aniom
zakrzepowo-zatorowym po przebytym
udarze mózgu

2 tabletki na dob?

zapobieganie powik?aniom
zakrzepowo-zatorowym po przebytych

1 tabletka dziennie
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zabiegach na naczyniach wie?cowych

d?awica piersiowa 1 tabletka dziennie

?wie?y zawa? serca lub jego
podejrzenie

jednorazowo dok?adnie rozgry?? 3
tabletki.

Przeciwwskazania Pluscard, 100 mg + 40 mg tabletki, 60 szt.

Kiedy nie stosować leku Pulscard:

jeśli pacjent ma uczulenie na kwas acetylosalicylowy, glicynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
w przypadku nadwrażliwości na salicylany lub na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), np. astma aspirynowa, gorączka
sienna,
jeśli pacjent ma czynną chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy, dnę moczanową, ciężką niewydolność wątroby, nerek, serca
u osób z zwiększoną skłonność do krwawień oraz zaburzenia krzepnięcia krwi (np. hemofilię, małopłytkowość) oraz gdy pacjent jest
leczony jednocześnie lekami przeciwzakrzepowymi (np. pochodnymi kumaryny, heparyną),
jeśli pacjent ma niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (choroba genetyczna krwinek czerwonych), gdyż podanie kwasu
acetylosalicylowego może spowodować hemolizę − niszczenie krwinek czerwonych lub niedokrwistość hemolityczną − niedokrwistość
spowodowaną nadmiernym rozpadem krwinek czerwonych,
u kobiet w III trymestrze ciąży (trzy ostatnie miesiące ciąży),
u dzieci poniżej 16 lat.

Informacje dodatkowe Pluscard, 100 mg + 40 mg tabletki, 60 szt.

Przed rozpoczęciem leczenia produktem Pulscard należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:

występują utrzymujące się objawy dzwonienia lub szumu w uszach oraz ból głowy, gdyż w przypadku długotrwałego stosowania leku
mogą one wskazywać na jego przedawkowanie, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku,
planowany jest zabieg chirurgiczny, to należy odstawić lek na 5 do 7 dni wcześniej, aby ograniczyć ryzyko wydłużonego czasu
krwawienia podczas oraz po zabiegu,
występują krwotoki maciczne, nadmierne krwawienia miesiączkowe, stosowana jest wewnątrzmaciczna wkładka antykoncepcyjna,
pacjent chorował na wrzody żołądka lub dwunastnicy.

Przechowywanie:

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,
które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Pulscard może wchodzić w interakcje z:

inhibitorami konwertazy angiotensyny (inhibitory ACE),
acetazolamidem,
lekami przeciwzakrzepowymi (np. heparyna, warfaryna),
kwas walproinowy,
lekami moczopędnymi,
metotreksatem,
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niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ, np. ibuprofen) lub lekami przeciwbólowymi (np. paracetamol),
glikokortykosteroidami,
lekami przeciwcukrzycowymi,
lekami zwiększającymi wydalanie kwasu moczowego (np. probenecyd, sulfinpirazon),
digoksyną,
lekami trombolitycznymi,
lekami spazmolitycznymi (np. baklofen),
związkami metali,
metamizol.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem
Pluscard należy przyjmować w czasie lub po posiłku i popijać 1 szklanką płynu.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się
lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża:
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza. Nie stosować leku w czasie ostatniego trymestru ciąży bez specjalnego
polecenia lekarza, ponieważ kwas acetylosalicylowy może powodować wady rozwojowe u płodu i komplikacje podczas porodu.

Karmienie piersią:
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza. Salicylany przechodzą w niewielkich ilościach do mleka matki, dlatego należy
unikać stosowania leku w czasie karmienia piersią.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Leku Pulscard nie stosować u dzieci w wieku poniżej 16 lat.
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