Cardiopirin (Acidum acetylsalicylicum). Skład i postać: jedna tabletka dojelitowa zawiera odpowiednio 75 mg lub 100
mg kwasu acetylosalicylowego. Wskazania: prewencja wtórna zawału mięśnia sercowego, profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów ze stabilną dławicą piersiową, niestabilna dławica piersiowa w wywiadzie, z wyjątkiem
ostrej fazy, zapobieganie niedrożności przeszczepu naczyniowego po kardiochirurgicznym zabiegu wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych (by-pass) (ang. coronary artery bypass grafting – CABG), angioplastyka wieńcowa z wyjątkiem ostrej fazy, profilaktyka
wtórna u pacjentów po przebytym
przejściowym niedokrwieniu
mózgu (TIA) i incydentach
niedokrwienia mózgowo-naczyniowego (CVA), pod
warunkiem wykluczenia
krwawień wewnątrzmózgowych. Cardiopirin nie
jest zalecany w nagłych
przypadkach. Jego zastosowanie ogranicza
się do prewencji wtórnej
w leczeniu przewlekłym.
Przeciwwskazania:
nadwrażliwość na substancję czynną lub na
którąkolwiek substancję
pomocniczą; czynny lub nawracający wrzód trawienny
w wywiadzie i/lub krwawienia
z przewodu pokarmowego lub
innego rodzaju krwawienia, takie
jak krwawienia z naczyń mózgowych; skaza krwotoczna; choroby
związane z krzepnięciem, takie jak
hemofilia i/lub trombocytopenia; ciężkie
zaburzenia czynności wątroby i/lub nerek;
trzeci trymestr ciąży; u pacjentów z napadami
tzw. astmy aspirynowej w wywiadzie, wywołanymi podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych
leków przeciwzapalnych; u dzieci w wieku do 12 lat w przebiegu infekcji wirusowych, ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a – rzadko występującej, ale ciężkiej choroby powodującej uszkodzenie wątroby i mózgu. Podmiot
odpowiedzialny: PharmaSwiss Česká republika s.r.o., Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praga 7, Republika Czeska Numer
pozwolenia (MZ) na dopuszczenie do obrotu: 75 mg – pozwolenie nr 20895; 100 mg – pozwolenie nr 20896. Informacji
o leku udziela: VP Valeant Sp. z o.o. sp. j., Biuro Marketingu i Sprzedaży, Budynek New City, ul. Marynarska 15, 02-674
Warszawa, tel. 22 627 28 88.
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Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się
z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

