Życie po zawale

Acard 300 mg. Skład i postać: Jedna tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego. Wskazania: Zawał mięśnia sercowego lub podejrzenie zawału
mięśnia sercowego. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną
lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego. Nadwrażliwość na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne przebiegająca z objawami,
takimi, jak: skurcz oskrzeli, zapalenie błony śluzowej nosa, wstrząs. Czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy oraz stany zapalne lub krwawienia
z przewodu pokarmowego lub innych narządów (np. krwawienia w ośrodkowym układzie nerwowym). Ciężka niewydolność wątroby lub nerek. Ciężka niewydolność serca. Zaburzenia krzepnięcia krwi (np. hemofilia, małopłytkowość).
Jednoczesne stosowanie z metotreksatem w dawkach 15 mg tygodniowo lub
większych, ze względu na mielotoksyczność. Ostatni trymestr ciąży. Produktu Acard nie stosować u dzieci i młodzieży w wieku do 16 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: Polfa Warszawa S.A. Dodatkowych informacji o leku
udziela: Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa, tel.: +48 22 364 61 00; faks: +48 22 364 61 02. www.polpharma.pl. ChPL:
2016.10.05.

Stosuj się do zaleceń lekarza.
Przyjmuj leki przepisane przez kardiologa.
Nie rezygnuj z rehabilitacji
kardiologicznej po wyjściu ze szpitala.
Zmień styl życia – zacznij się zdrowo
odżywiać i podejmij aktywność fizyczną.

Leczenie

Liczy się każda minuta,
czyli co warto wiedzieć
o zawale serca

Najskuteczniejszą i najbezpieczniejszą
metodą leczenia zawału serca jest tzw.
przezskórna angioplastyka tętnicy wieńcowej.

KWAS ACETYLOSALICYLOWY PO ZAWALE SERCA
Pamiętaj, że kwas acetylosalicylowy jest
jednym z kluczowych leków chroniących
przed kolejnym zawałem. Standardowa dawka
kardiologiczna wynosi 75 mg dziennie.
Lek jest dostępny bez recepty!
Wyższe dawki (300 mg) są stosowane
jednorazowo w chwili rozpoznania zawału
(dawka nasycająca).
Zanim zastosujesz preparat dostępny bez recepty,
upewnij się, czy nie wchodzi on w interakcje
z lekami, które przyjmujesz.
Opracowanie merytoryczne: dr n. med. Marcin Wełnicki
III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii, II Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
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* Acard wskazany jest m.in. w: zapobieganiu zawałowi serca u osób dużego
ryzyka; w prewencji wtórnej po przebytym zawale serca; w zapobieganiu napadom przejściowego niedokrwienia mózgu (TIA) i niedokrwiennego udaru
mózgu u pacjentów z TIA; po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu u pacjentów z TIA.

Co robić, aby zmniejszyć ryzyko
wystąpienia kolejnego zawału?

ACRD/596/12-2018

Acard. Skład i postać: Jedna tabletka dojelitowa zawiera 75 mg kwasu acetylosalicylowego. Wskazania: Choroba niedokrwienna serca oraz wszelkie sytuacje
kliniczne, w których celowe jest hamowanie agregacji płytek krwi: zapobieganie zawałowi serca u osób dużego ryzyka, świeży zawał serca lub podejrzenie
świeżego zawału serca, niestabilna choroba wieńcowa, prewencja wtórna
u osób po przebytym zawale serca, stan po wszczepieniu pomostów aortalno-wieńcowych, angioplastyce wieńcowej, zapobieganie napadom przejściowego
niedokrwienia mózgu (TIA) i niedokrwiennego udaru mózgu u pacjentów z TIA,
po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu u pacjentów z TIA; u osób z zarostową miażdżycą tętnic obwodowych, zapobieganie zakrzepicy naczyń wieńcowych u pacjentów z mnogimi czynnikami ryzyka, zapobieganie zakrzepicy
żylnej i zatorowi płuc u pacjentów długotrwale unieruchomionych, np. po dużych zabiegach chirurgicznych jako uzupełnienie innych sposobów profilaktyki.
Przeciwwskazania: Produktu Acard nie należy stosować: w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną – kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub
którąkolwiek substancję pomocniczą leku; u pacjentów ze skazą krwotoczną;
u pacjentów z czynną chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy; u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek; u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby; u pacjentów z napadami tzw. astmy aspirynowej 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; w ostatnim trymestrze ciąży; 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: Polfa Warszawa S.A.
Dodatkowych informacji o leku udziela: Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., ul.
Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa; tel.: +48 22 364 61 00; faks: +48 22 364 61 02.
www.polpharma.pl. ChPL:2017.05.31.

Choć leczenie ostrej fazy zawału serca może być
szybkie i spektakularne, nie kończy się w szpitalu.
Zawał serca prawie zawsze jest manifestacją
miażdżycy tętnic wieńcowych, a to choroba
na całe życie.

Zawał to obumarcie części serca
na skutek zbyt małej objętości krwi, która
do niego dopływa. Prawie zawsze jest
przejawem choroby niedokrwiennej serca
(choroby wieńcowej).

Sponsorem publikacji
jest producent leku

Inne objawy, zawał ten sam
Czynniki ryzyka
zawału serca
Wysoki poziom cholesterolu
(przede wszystkim frakcji LDL)

LDL

Nadciśnienie tętnicze
Cukrzyca
Palenie papierosów
Nieprawidłowa dieta

Zawał serca u każdego może przebiegać inaczej.
Oprócz typowych objawów mogą wystąpić mniej
oczywiste symptomy, których nie wolno bagatelizować.
Warto wiedzieć, że rzadsze objawy zawału występują
aż u ponad 50% kobiet.

Objawy typowe

Ból zamostkowy
(silny, gniotący;
odczuwany w klatce
piersiowej,
za mostkiem)

Objawy mniej
charakterystyczne

Bóle pleców,
szyi

Najczęstszą przyczyną zawału serca
(ponad 90%) jest miażdżyca.

Tylko za około 10–20% ryzyka wystąpienia zawału
serca odpowiadają tzw. złe geny (skłonność
genetyczna), a za aż 80% – czynniki ryzyka
zależne od nas samych.

Im szybciej pacjent z zawałem znajdzie się pod opieką
kardiologa, tym większe są szanse nie tylko na jego
przeżycie, lecz także na uratowanie przynajmniej
fragmentu niedokrwionego serca.

około 150

tys. zawałów
serca.

W ciągu roku od wypisu ze szpitala
po zawale serca umiera co dziesiąta osoba
w Polsce, a w ciągu
pacjentów.
pięciu lat – w sumie

29%

Ból promieniujący
do żuchwy i/lub
lewego ramienia

Duszności

Obciążenia genetyczne
Ryzyko zawału serca wzrasta z wiekiem i przy
stresującym trybie życia. Na zawał bardziej
narażeni są mężczyźni niż kobiety.

Ból nie ustępuje po zaprzestaniu wysiłku fizycznego
i/lub uspokojeniu się ani po podaniu nitrogliceryny.

W Polsce rocznie rozpoznaje się

Niska aktywność fizyczna
Nadwaga i otyłość

Jak rozpoznać, że to zawał serca?

Pierwsza pomoc przy zawale
Co zrobić, jeśli podejrzewasz
zawał u siebie?

Ból pojawiający
się we wczesnych
godzinach
porannych (często
wybudza ze snu)

Ból występujący po
wysiłku fizycznym
lub obfitym posiłku
czy w stresującej
sytuacji

Zmęczenie,
osłabienie

1. Przede wszystkim wezwij karetkę!
2. Jeśli jesteś sam w domu, otwórz drzwi, tak aby
zespół pogotowia mógł wejść do mieszkania.
3. Jeżeli to możliwe, poproś kogoś (rodzinę, sąsiada,
przechodnia) o pomoc i pozostanie przy tobie
do czasu przybycia zespołu pogotowia.

Nudności, wymioty,
zgaga (dolegliwości
przypominające
zatrucie
pokarmowe)

4. Usiądź (np. na krześle, ławce, schodku) i staraj się
nie podejmować żadnego zbędnego wysiłku.
5. Jeśli dyspozytor pogotowia zaleci – przyjmij kwas
acetylosalicylowy w dawce nasycającej 300 mg.
Nie zażywaj żadnych leków bez wyraźnego polecenia
dyspozytora pogotowia lub zespołu karetki.

Pierwsza pomoc przy zawale
Co zrobić, jeśli podejrzewasz zawał u kogoś?
Przede wszystkim wezwij karetkę!
Pomóż poszkodowanemu usiąść (np. na
krześle, ławce, schodku). Nie wolno mu
podejmować żadnego zbędnego wysiłku.
Jeśli to możliwe, zaangażuj do pomocy
kogoś jeszcze.
Jedno z was musi pozostać z chorym aż do
przybycia zespołu pogotowia ratunkowego.
W miejscach publicznych można znaleźć
automatyczne defibrylatory (AED).
Jeśli to możliwe, podłącz AED do chorego.
Ta czynność może uratować mu życie!
Jeśli dyspozytor pogotowia zaleci – podaj
poszkodowanemu kwas acetylosalicylowy
w dawce nasycającej 300 mg. Nie podawaj
żadnych leków bez wyraźnego polecenia
dyspozytora pogotowia lub zespołu karetki.
Jeśli poszkodowany straci przytomność
i nie oddycha, rozpocznij reanimację
(30 uciśnięć : 2 wdechy). Nie trać czasu
na poszukiwania tętna!
Jeżeli osoba jest nieprzytomna i została
podłączona do AED, wówczas wykonuj
polecenia urządzenia.

Diagnoza: zawał serca
Lekarz rozpoznaje zawał serca, jeśli zostaną spełnione
przynajmniej 2 z poniższych warunków:
• objawy zawału serca
• specyficzne zmiany w EKG (zawał STEMI lub NSTEMI)
• wzrost stężenia tzw. enzymów sercowych
w badaniach laboratoryjnych
• zaburzenia kurczliwości serca w echokardiografii
(echo serca).

