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Abrea 75 mg, 90 tabletek dojelitowych
 

Cena: 7,26 zł

Opis słownikowy

Dawka 75 mg

Opakowanie 90 tabletek dojelitowych

Postać tabletki dojelitowe

Producent KRKA D.D. NOVO MESTO

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Acidum acetylsalicylicum

Opis produktu
 

Opis
Abrea, lek w postaci tabletek dojelitowych. Zawiera kwas acetylosalicylowy, który w małych dawkach należy do grupy leków nazywanych
lekami przeciwpłytkowymi. Płytki krwi to niewielkie komórki krwi, które są przyczyną powstawania zakrzepu krwi i które biorą udział w
zakrzepicy. Lek Abrea może być stosowany jedynie profilaktycznie. Stosowanie leku może zmniejszyć ryzyko tworzenia się zakrzepów
krwi i dlatego też zapobiega późniejszym: zawałom serca, udarom mózgu, chorobom sercowo-naczyniowym u pacjentów, u których
występuje stabilna lub niestabilna dławica piersiowa (rodzaj bólu w klatce piersiowej).

Wskazania

Zapobieganie tworzeniu się zakrzepów krwi po zabiegach chirurgicznych serca w celu rozszerzenia lub odblokowania naczyń
krwionośnych.
W celu zmniejszenia ryzyka tworzenia się zakrzepów krwi i zapobiegania późniejszym zawałom serca, udarom mózgu,
chorobom sercowo-naczyniowym,

Działanie
Lek zawiera kwas acetylosalicylowy, który w małych dawkach należy do grupy leków nazywanych lekami przeciwpłytkowymi. Płytki krwi
to niewielkie komórki krwi, które są przyczyną powstawania zakrzepu krwi i które biorą udział w zakrzepicy. Kiedy w tętnicy tworzy się
zakrzep krwi, następuje zatrzymanie przepływu krwi i odcięcie dostępu tlenu. Jeśli taka sytuacja wystąpi w sercu, może to spowodować
zawał serca lub dławicę piersiową; a w mózgu może wywołać udar.

Dawkowanie
Dorośli

Zapobieganie zawałowi mięśnia sercowego: zalecana dawka wynosi 75-160 mg raz na dobę.
Zapobieganie udarowi: zalecana dawka wynosi 75-325 mg raz na dobę.
Zapobieganie zaburzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów z ustabilizowaną lub niestabilną dławicą (rodzaj bólu w klatce
piersiowej): zalecana dawka wynosi 75-160 mg raz na dobę.
Zapobieganie tworzeniu się zakrzepów po niektórych zabiegach kardiochirurgicznych: zalecana dawka wynosi 75-160 mg raz na
dobę.

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

https://www.aptekanamex.pl
https://www.aptekanamex.pl/abrea-75-mg-90-tabletek-dojelitowych.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Namex

ul. Serocka 3, Warszawa
+48 530 318 828

 

Nie należy stosować większych dawek tego leku, chyba że zaleci to lekarz, a nawet wtedy dawka nie powinna być większa niż 325 mg na
dobę.

Podanie doustne. Tabletki należy połykać w całości popijając wystarczającą ilością płynu (1/2 szklanki wody). Tabletki mają
otoczkę chroniącą przed działaniem soku żołądkowego, która chroni jelita przed podrażnieniem i dlatego nie należy tabletek
kruszyć, rozłamywać, ani żuć.

Skład
Substancją czynną jest kwas acetylosalicylowy. Każda tabletka dojelitowa zawiera 75 mg mg kwasu acetylosalicylowego.
Pozostałe składniki: Rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna, skrobia
ziemniaczana. Skład pierwszej otoczki: talk, triacetyna, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), dyspersja 30%, sodu
dodecylosulfonian* i polisobat 80*. Skład drugiej otoczki: alkohol poliwinylowy (E1203), tytanu dwutlenek (E171), makrogol 3350, talk,
karmin (E120), żółcień pomarańczowa (E110), lak aluminiowy.
*Może zawierać sodu dodecylosiarczan i polisobat 80.

Przeciwwskazania

Uczulenie na kwas acetylosalicylowy lub którąkolwiek z substancji pomocniczych;
Uczulenie na inne salicylany lub niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). NLPZ są często stosowane w leczeniu zapalenia
stawów, reumatyzmu lub bólu;
Jeśli po zastosowaniu salicylanów lub NLPZ wystąpił kiedykolwiek u pacjenta napad astmy lub obrzęk niektórych części ciała,
np. twarzy, ust, gardła lub języka (obrzęk naczynioruchowy);
Jeśli aktualnie lub w przeszłości występował u pacjenta wrzód żołądka lub dwunastnicy, lub jakikolwiek rodzaj krwawienia, np.
udar;
Jeśli kiedykolwiek występowały u pacjenta zaburzenia krzepnięcia krwi;
Ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek;
Ciężkie zaburzenia czynności serca powodujące duszność i obrzęk kostek;
W trakcie trzeciego trymestru ciąży; nie wolno stosować dawek większych niż 100 mg na dobę;
Jeśli pacjent przyjmuje lek metotreksat (np. w leczeniu raka lub reumatoidalnego zapalenia stawów) w dawce większej niż 15
mg na tydzień.

Działania niepożądane
Jeśli u pacjenta wystąpi którekolwiek z poniższych ciężkich działań niepożądanych, należy przerwać stosowanie leku Abrea i
natychmiast skontaktować się z lekarzem: nagłe wystąpienie świszczącego oddechu, obrzęk ust, twarzy lub ciała, wysypka, omdlenie lub
trudności w połykaniu (ciężkie reakcje alergiczne). Zaczerwienienie skóry z pęcherzami lub łuszczenie skóry, które może być powiązane
z wysoką gorączką i bólem stawów. Może to być rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona lub
zespół Lyella. Nieoczekiwane krwawienie, jak kaszel z odkrztuszaniem krwi, krew w wymiotach lub moczu, smoliste stolce.

Częste działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób): nudności, wymioty, biegunka. Niestrawność.
Zwiększona skłonność do krwawienia.
Niezbyt częste działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób): pokrzywka. Katar. Trudności w
oddychaniu.
Rzadkie działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1 000 osób): ciężkie krwawienie z żołądka lub jelit,
krwawienie mózgowe; zmieniona liczba krwinek. Skurcze w dolnej części układu oddechowego, napad astmy. Zapalenie naczyń
krwionośnych. Wybroczyny z fioletowymi plamami (krwawienie w obrębie skóry). Ciężkie reakcje skórne jak, wysypka znana jako
rumień wielopostaciowy i jego postaci zagrażające życiu, zespół Stevensa-Johnsona i zespół Lyella. Reakcje nadwrażliwości, jak
obrzęk np. ust, twarzy lub ciała albo wstrząs. Zespół Reya (bardzo rzadka choroba występująca u dzieci, która dotyczy mózgu i
wątroby. Nieprawidłowe obfite lub przedłużające się miesiączki.
Działania niepożądane o nieznanej częstości (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): dzwonienie w uszach
(szumy uszne) lub osłabienie słuchu. Ból głowy. Zawroty głowy. Wrzód żołądka lub dwunastnicy lub perforacja. Wydłużony czas
krwawienia. Zaburzenia czynności nerek, ostra niewydolność nerek. Zaburzenia czynności wątroby, zwiększenie aktywności
enzymów wątrobowych. Duże stężenie kwasu moczowego lub małe stężenie cukru we krwi.

Przechowywanie

W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
W oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.
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Ostrzeżenia i środki ostrożności
Nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 16 lat, chyba, że jest to zalecone przez lekarza.

Dodatkowe informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie
stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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