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POLOCARD tabl.powl. 75mg x 60tabl.
 

Cena: 13,46 zł

Opis słownikowy

OPAKOWANIE 60 tabl. (6 blist.po 10 s

POSTAĆ TABLETKI POWLEKANE

PRODUCENT PFIZER CORPORATION AUSTRIA GMBH
CONSUMER HEALTHCAR

REJESTRACJA LEK BEZ RECEPTY

SUBSTANCJA
CZYNNA

Acidum acetylsalicylicum

Opis produktu
 

Opis produktu
Polocard to lek polecany do długotrwałego stosowania w profilaktyce chorób układu sercowo-naczyniowego oraz innych chorób
przebiegających z zakrzepami w naczyniach. Polocard dostępny bez recepty pomaga zapobiegać zawałom serca i udarom
niedokrwiennym mózgu. 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.

Sposób użycia
Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń 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 leku Polocard to:

1 - 2 tabletki 75 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.

Lek jest przeciwwskazany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat.

Składniki
Substancją czynną leku jest kwas acetylosalicylowy (Acidum acetylsalicylicum). 1 tabletka dojelitowa zawiera 75 mg kwasu
acetylosalicylowego.

Pozostałe składniki to: skrobia kukurydziana, celuloza proszek, karboksymetyloskrobia sodowa, hypromeloza, kopolimer kwasu
metakrylowego, trietylu cytrynian, tytanu dwutlenek (E 171), talk, sodu laurylosiarczan, czerwień koszenilowa, lak (E 124), krzemionka

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekazabobrze.pl
https://www.aptekazabobrze.pl/polocard-tabl-powl-75mg-x-60tabl.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Zabobrze - Majowa

Ul. 1 Maja 6/1, Jelenia Góra
+ 48 885 910 900

 

koloidalna bezwodna, sodu wodorowęglan.
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