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Polocard, 150 mg tabletki dojelitowe, 120 szt.
 

Cena: 40,89 zł

Opis słownikowy

Marka Polocard

Postać tabletki

Producent Polpharma

Rejestracja Lek bez recepty

Substancja
czynna

Kwas acetylosalicylowy

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Polocard, 150 mg tabletki dojelitowe, 120 szt.

Polocard 150 mg - produkt leczniczy zawierający kwas acetylosalicylowy, który hamuje zlepianie się płytek krwi.

Skład Polocard, 150 mg tabletki dojelitowe, 120 szt.

Substancją czynną leku jest kwas acetylosalicylowy (Acidum acetylsalicylicum).

1 tabletka zawiera 150 mg kwasu acetylosalicylowego.

Substancje pomocnicze: rdzeń: skrobia kukurydziana, celuloza proszek, karboksymetyloskrobia sodowa, otoczka: hypromeloza,
kopolimer kwasu metakrylowego, trietylu cytrynian, tytanu dwutlenek (E 171), talk, sodu laurylosiarczan, czerwień koszenilowa, lak (E
124), krzemionka koloidalna bezwodna, sodu wodorowęglan.

Działanie Polocard, 150 mg tabletki dojelitowe, 120 szt.

Kwas acetylosalicylowy zawarty w leku Polocard 150 mg, hamuje agregację (zlepianie) płytek krwi.
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Wskazania Polocard, 150 mg tabletki dojelitowe, 120 szt.

Wskazaniami do stosowania Polocard 150 mg jest profilaktyka chorób układu krążenia, które grożą powstaniem zakrzepów i zatorów w
naczyniach krwionośnych.

Dawkowanie Polocard, 150 mg tabletki dojelitowe, 120 szt.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to: 1 tabletkę na dobę.

W świeżym zawale serca lub u pacjentów z podejrzeniem świeżego zawału serca początkowa dawka nasycająca to: od 225 mg do 300
mg kwasu acetylosalicylowego raz na dobę w celu uzystkania szybkiego zahamowania agregacji płytek.

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.

Przeciwwskazania Polocard, 150 mg tabletki dojelitowe, 120 szt.

Kiedy nie stosować leku Polocard 150 mg:

jeśli pacjent ma uczulenie na kwas acetylosalicylowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Nadwrażliwość na kwas
acetylosalicylowy 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 godzin od chwili przyjęcia kwasu acetylosalicylowego;
jeśli pacjent ma uczulenie na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, przebiegające z objawami takimi jak: skurcz oskrzeli, zapalenie
błony śluzowej nosa, wstrząs;
jeśli pacjent ma astmę oskrzelową, przewlekłe schorzenia układu oddechowego, gorączkę sienną lub obrzęk błony śluzowej nosa, gdyż
pacjenci z tymi schorzeniami mogą reagować na niesteroidowe leki przeciwzapalne napadami astmy, ograniczonym obrzękiem skóry i
błony śluzowej (obrzęk naczynioruchowy) lub pokrzywką częściej niż inni pacjenci;
jeśli pacjent ma czynną chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy oraz stany zapalne lub krwawienia z przewodu pokarmowego
(może wystąpić krwawienie z przewodu pokarmowego lub uczynnienie choroby wrzodowej);
jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby, nerek lub serca;
jeśli pacjent ma zaburzenia krzepnięcia krwi leczony jednocześnie środkami przeciwzakrzepowymi (np. pochodnymi kumaryny,
heparyną);
jeśli pacjent ma niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (rzadka choroba dziedziczna);
jeśli pacjent jednocześnie otrzymuje metotreksat w dawkach 15 mg tygodniowo lub większych, ze względu na szkodliwy wpływ na szpik
kostny.

Informacje dodatkowe Polocard, 150 mg tabletki dojelitowe, 120 szt.

Lek Polocard 150 mg zawiera czerwień koszenilową, może powodować reakcje alergiczne.
Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, z młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem
stawów.
Przed planowanym zabiegiem chirurgicznym pacjent powinnien powiadomić lekarza o przyjmowaniu leku Polocard 150 mg.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25oC.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

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.

Polocard 150 mg może wchodzić w interakcje z:
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lekami przeciwzakrzepowymi,
metotreksatem,
inhibitorami konwertazy angiotensyny,
lekami hamującymi agregacje płytek krwi, gdyż występuje zwiększone ryzyko krwawienia,
lekami moczopędnymi,
niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi,
lekami przeciwcukrzycowymi,
lekami zwiększającymi wydalanie kwasu moczowego.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem
Lek należy przyjmować w czasie lub po posiłku.

Podczas leczenia kwasem acetylosalicylowym nie należy spożywać alkoholu, ze względu na zwiększone ryzyko uszkodzenia błony
śluzowej przewodu pokarmowego.

Ciąża i karmienie piersią
W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

Kwas acetylosalicylowy może być stosowany w pierwszym i drugim trymestrze ciąży tylko wtedy gdy zdaniem lekarza jest to
bezwzględnie konieczne.

Leku nie należy stosować w ostatnim trymestrze ciąży, gdyż może powodować komplikacje w okresie okołoporodowym, zarówno u
matki jak i u noworodka.

Kwas acetylosalicylowy przenika w niewielkiej ilości do pokarmu kobiet karmiących piersią.

Wpływ na płodność
Lek ten należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, które mogą niekorzystnie wpływać na płodność u kobiet. Jest to
działanie przemijajaće, które ustępuje po zakończeniu leczenia.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Lek Polocard 150 mg jest przeciwwskazany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 roku życia.
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