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Aspirin Cardio 
informacja minimalna do umieszczania na materiałach reklamowych dla specjalisty 
(reklama kierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub farmaceutów) 

 
Aspirin Cardio (Acidum acetylsalicylicum), 100 mg, tabletki powlekane. Skład: 1 tabletka zawiera 100 mg 
kwasu acetylosalicylowego oraz substancje pomocnicze. Wskazania: w niestabilnej chorobie wieńcowej, w 
świeżym zawale serca lub podejrzeniu świeżego zawału serca, w zapobieganiu powtórnemu zawałowi serca, 
w zapobieganiu powikłaniom zatorowo-zakrzepowym po zabiegach chirurgicznych lub interwencyjnych na 
naczyniach (np. przezskórna śródnaczyniowa angioplastyka wieńcowa (PTCA), pomostowanie aortalno-
wieńcowe (CABG), endarterektomia tętnicy szyjnej, zespolenie („shunt”) tętniczo-żylne), w zapobieganiu 
napadom przejściowego niedokrwienia (TIA) i niedokrwiennego udaru mózgu u pacjentów z TIA, w 
zapobieganiu pierwszemu zawałowi serca u pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka, w zapobieganiu 
zakrzepicy żył głębokich i zatorowi płuc u pacjentów długotrwale unieruchomionych, np. po dużych 
zabiegach chirurgicznych jako uzupełnienie innych metod profilaktyki. Dawkowanie i sposób stosowania: 
przyjmować po posiłku, z dużą ilością płynu. W niestabilnej chorobie wieńcowej, w zapobieganiu 
powtórnemu zawałowi serca, powikłaniom zatorowo-zakrzepowym po zabiegach chirurgicznych lub 
interwencyjnych na naczyniach, napadom przejściowego niedokrwienia (TIA) i niedokrwiennego udaru 
mózgu u pacjentów z TIA, w zapobieganiu pierwszemu zawałowi serca u pacjentów z wieloma czynnikami 
ryzyka: 1 tabletka na dobę; w świeżym zawale serca lub u pacjentów z podejrzeniem świeżego zawału serca:  
początkowa dawka nasycająca 2 do 3 tabletek raz na dobę w celu uzyskania szybkiego zahamowania 
agregacji płytek. W zapobieganiu zakrzepicy żył głębokich i zatorowi płuc u pacjentów długotrwale 
unieruchomionych – 1 lub 2 tabletki na dobę. Przeciwwskazany do stosowania u dzieci w wieku do 12 lat. 
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub lub na którąkolwiek 
substancję pomocniczą; skaza krwotoczna; ostra choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy; ciężka 
niewydolność nerek, wątroby lub serca; napady astmy oskrzelowej w wywiadzie, wywołanymi podaniem 
salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych; 
jednocześnie z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych; ostatni trymestr ciąży; u dzieci 
w wieku do 12 lat w przebiegu infekcji wirusowych ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a. 
Środki ostrożności: Zachować ostrożność w pierwszym i drugim trymestrze ciąży; w okresie karmienia 
piersią; w przypadku nadwrażliwości na niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne lub inne 
substancje alergizujące; podczas jednoczesnego stosowania leków przeciwzakrzepowych; podczas 
jednoczesnego stosowania ibuprofenu, który może wpływać na działanie antyagregacyjne kwasu 
acetylosalicylowego; u pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby lub nerek; u pacjentów z chorobą 
wrzodową lub krwawieniami z przewodu pokarmowego w wywiadzie; u pacjentów z niedoborem 
dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. Kwas acetylosalicylowy może powodować skurcz oskrzeli i 
wywoływać napady astmy lub inne reakcje nadwrażliwości. Czynniki ryzyka obejmują: astmę oskrzelową, 
przewlekłe choroby układu oddechowego, katar sienny z polipami błony śluzowej nosa. Ostrzeżenie to 
odnosi się także do pacjentów wykazujących reakcje alergiczne (np. odczyny skórne, świąd, pokrzywka) na 
inne substancje. Kwas acetylosalicylowy może prowadzić do wydłużenia czasu krwawienia w czasie lub po 
zabiegach chirurgicznych (włącznie z niewielkimi zabiegami, np. ekstrakcją zęba). Kwas acetylosalicylowy, 
nawet w małych dawkach, zmniejsza wydalanie kwasu moczowego. U pacjentów ze zmniejszonym 
wydalaniem kwasu moczowego produkt może wywołać napad dny moczanowej. W przypadku infekcji 
wirusowych, szczególnie takich jak: grypa typu A i B oraz ospa wietrzna, istnieje ryzyko wystąpienia 
zespołu Reye’a – rzadkiej, ale zagrażającej życiu choroby wymagającej natychmiastowej interwencji. 
Ryzyko może zwiększyć się, jeżeli w trakcie tych chorób, zostanie podany kwas acetylosalicylowy. 
Uporczywe wymioty występujące w czasie trwania chorób wirusowych mogą być objawem zespołu 
Reye’a.Działania niepożądane: zaburzenia żołądka i jelit (objawy niestrawności (zgaga, nudności, 
wymioty), bóle brzucha, rzadko stany zapalne w obrębie żołądka i jelit; choroba wrzodowa żołądka i (lub) 
dwunastnicy bardzo rzadko prowadzące do krwotoków i perforacji z odpowiednimi objawami 
laboratoryjnymi i klinicznymi), zaburzenia wątroby i dróg żółciowych (rzadko opisano przejściowe 
zaburzenia czynności wątroby ze zwiększeniem aktywności aminotransferaz), zaburzenia układu nerwowego 
(zawroty głowy i szumy uszne, będące zazwyczaj objawami przedawkowania), zaburzenia krwi i układu 
chłonnego (zwiększone ryzyko krwawień, wydłużenie czasu krwawienia, czasu protrombinowego, 
trombocytopenia. Obserwowano krwawienia takie jak: krwotok okołooperacyjny, krwiaki, krwawienie z 
nosa, krwawienia z dróg moczowo-płciowych, krwawienia dziąseł), Rzadko lub bardzo rzadko odnotowano 
poważne krwawienia takie jak: krwotok z przewodu pokarmowego, krwotok mózgowy (szczególnie u 
pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem i (lub) w przypadku równoczesnego podawania leków 
hamujących krwawienie), które w pojedynczych przypadkach mogą potencjalnie zagrażać życiu. Krwotok 
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może prowadzić do ostrej lub przewlekłej niedokrwistości w wyniku krwotoku i (lub) niedokrwistości z 
niedoboru żelaza (na przykład w wyniku utajonych mikrokrwawień) z odpowiednimi objawami 
laboratoryjnymi i klinicznymi, takimi jak: astenia, bladość, hipoperfuzja. zaburzenia nerek i dróg 
moczowych (rzadko po długotrwałym stosowaniu dużych dawek kwasu acetylosalicylowego występowała 
martwica brodawek nerkowych i śródmiąższowe zapalenie nerek), zaburzenia układu immunologicznego 
(reakcje nadwrażliwości z odpowiednimi objawami laboratoryjnymi i klinicznymi w tym: astma, odczyny 
skórne, wysypka, pokrzywka, obrzęk, świąd, zaburzenia sercowo-oddechowe, zapalenie błony śluzowej 
nosa, przekrwienie błony śluzowej nosa; bardzo rzadko ciężkie reakcje włączając wstrząs anafilaktyczny). 
Długotrwałe przyjmowanie preparatów z kwasem acetylosalicylowym może być przyczyną bólu głowy, 
który nasila się podczas przyjmowania kolejnych dawek. Długotrwałe przyjmowanie leków 
przeciwbólowych, szczególnie zawierających kilka substancji czynnych może prowadzić do ciężkiego 
zaburzenia czynności nerek i niewydolności nerek. Pozwolenie MZ nr: R/6841. Produkt leczniczy 
wydawany bez przepisu lekarza – OTC. V5/100512/WJ Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., Al. 
Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel./ fax (22) 5723500, www.bayer.com.pl 
 


