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CARDEGI C

(SANOFI  -  AVENTI S)  

I  J 3

Naam  van het  geneesm iddel: 

CARDEGI C 160 mg, poeder voor drank

CARDEGI C 300 mg, poeder voor drank

Kw alit a t ieve  en kw ant it a t ieve  sam enste lling:

Voor de excipiënt ia, zie "Lij st  van hulpstoffen" .

Cardegic 160 mg:  Elk zakje bevat  288 mg DL- lysine- acetyl- salicylaat , wat  

overeenstemt  met  160 mg acetylsalicylzuur.

Voor de excipiënt ia, zie "Lij st  van hulpstoffen" .

Cardegic 300 mg:  Elk zakje bevat  540 mg DL- lysine- acetyl- salicylaat , wat  

overeenstemt  met  300 mg acetylsalicylzuur.

Voor de excipiënt ia, zie "Lij st  van hulpstoffen" .

Farm aceut ische vorm : 

Poeder in zakjes voor orale toediening.

Klinische gegevens: 

Therapeut ische indicat ies:

Cardiovasculaire behandeling.

Na een m yocardinfarct  en in geval van onstabiele angina pectoris m oet  zo snel 

m ogelij k ,  van bij  het  init iële accident , een behandeling worden ingesteld.

I n het  geval van een percutane t ranslum inale angioplast ie of bij  een coronaire 

overbrugging m oet  de behandeling vroegt ij dig, binnen de 24 uur, worden 

ingesteld, j a zelfs nog vóór de ingreep.

Cardiovasculaire prevent ie.

Secundaire prevent ie van de cardiovasculaire m orbiditeit  en m ortaliteit  na een 
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myocardinfarct , een t ransient  ischaem ic at tack of een cerebrovasculair  accident  

van ischem ische oorsprong.

Prim aire prevent ie:  alleen gerechtvaardigd bij  r isicopersonen ( fam iliale 

antecedenten van ernst ige atherosclerose) , geïsoleerd of in com binat ie m et  

andere maatregelen.

Doser ing en w ij ze  van toediening: 

Dit  geneesm iddel is voorbehouden voor volwassenen en m ag alleen na m edisch 

advies worden toegediend. Een opt im ale posologie werd niet  bepaald.

Behandeling.

Myocardinfarct  en instabiele angina pectoris:  startdosis van 300 m g zo snel 

mogelij k in te nemen na het  opt reden van de eerste symptomen, gevolgd door 

een dagelij kse toediening van 160 mg gedurende een maand, vervolgens 

doorgaan met  de secundaire prevent ie.

Translum inale angioplast ie -  Aortocoronaire overbrugging:  300 mg/ dag. 

Transient  ischaemic at tack en acute fase van het  cerebrovasculair accident  van 

ischem ische oorsprong:  eerste dosis van 160 -  300 m g gevolgd door een 

dagelij kse dosis van 160 m g.

De behandeling m oet  zo snel m ogelij k, van bij  het  eerste myocardiale of 

cerebrale accident  of bij  recidief ervan, worden ingesteld.

Prevent ie.

Secundaire prevent ie:  75 tot  160 mg/ dag.

Prim aire prevent ie:  75 tot  160 mg/ dag.

Gebruiksaanwijzing.

De inhoud van het  zakje in een glas gieten. Water toevoegen.

Een totale oplossing wordt  snel bereikt .

Contra- indicat ies: 

Evolut ief m aag- duodenum ulcus.

Antecedenten van overgevoeligheid voor salicylaten (bronchospasm en, 

anafylact ische react ie)  of voor enig ander bestanddeel van het  geneesm iddel.

Elke const itut ionele of verworven hem orragische aandoening.

Behandeling met methotrexaat aan hoge dosissen (≥ 15 mg/week).
Behandeling m et  orale ant icoagulant ia aan hoge dosissen.

Eerste en derde t r imester van de zwangerschap.

Om wille van de aanwezigheid van lactose in het  preparaat , is Cardegic, poeder 

voor drank tegenaangewezen bij  pat iënten die lij den aan een lactasedeficiënt ie, 
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aan galactosem ie of aan het  glucose-  en galactosem alabsort iesyndroom . 

Bijzondere w aarschuw ingen en voorzorgen bij  gebruik:

Met voorzicht igheid gebruiken:  — in geval van antecedenten van maag-  of 

duodenum ulcus of van digest ieve bloedingen;  — in geval van nier insufficiënt ie;  

— in geval van astma;  — in geval van een I UD. 

Ontraden:  — bij  j icht ;  — in geval van met rorragie en/ of menorragie aangezien 

acetylsalicylzuur de ernst  en de duur van de menst ruat ie kan doen toenemen.

I nteract ies m et  andere geneesm iddelen en andere vorm en van 

interact ie :

Combinat ies die tegenaangewezen zijn:

Methotrexaat aan een dosis ≥ 15 mg/week: toename van het gevaar voor 
bloeding.

Orale ant icoagulant ia aan hoge dosissen.

Af te raden combinat ies:

Andere NSAI D's.

Heparine:  toename van het  gevaar voor bloeding.

Orale ant icoagulant ia:  toename van het  gevaar voor bloeding.

Ticlopidine en clopidogrel:  toename van het  gevaar voor bloeding.

Uricosurica zoals benzbrom arone en probenicid:  verm indering van het  

ur icosurische effect . Allopurinol kan daarentegen gecom bineerd worden m et  

acetylsalicylzuur aan een lage dosis.

Combinat ies waarbij  voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen:

Ant idiabet ica ( in het  bij zonder de hypoglykem iërende sulfam iden) :  toenam e van 

het  hypoglykem iërend effect .

Glucocort icoïden:  verm indering van de salicylem ie t ij dens de behandeling m et  

cort icoïden en gevaar voor overdosering met  salicylaten na het  stopzet ten ervan.

Acetazolam ide:  r isico op verm indering van de excret ie van acetazolam ide met  

verhoging van de plasm aconcent rat ie ervan. Klinisch toezicht .

Diuret ica:  bij  hoge dosissen salicylaten:  de pat iënt  hydrateren. De nierfunct ie in 

het  begin van de behandeling opvolgen wegens een m ogelij ke acute 

nier insufficiënt ie bij  gedehydrateerde pat iënten.

I nterferon α:  r isico op inhibit ie van het  effect  van het  interferon α.

Pentoxifylline:  toenam e van het  gevaar voor bloeding.

Methot rexaat  aan een lage dosis, <  15 mg/ week:  toename van het  gevaar voor 

bloeding.
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I n acht  te nemen associat ies:

I UD.:  r isico op een verm indering van de doelt reffendheid van het  disposit if.

Throm bolyt ica:  toenam e van het  gevaar voor bloeding.

Alcohol:  de innam e van alcohol potent ialiseerd de gast r ische toxiciteit  van de 

salicylaten.

Niet  resorbeerbare antacida zoals magnesium- , alum inium -  en calcium zouten, -

oxiden en - hydroxiden:  verhoging van de renale excret ie van de salicylaten.

De antacida dienen op afstand (2 h)  van de salicylaten genomen te worden.

Zw angerschap en borstvoeding:

Zwangerschap.

Bij  dieren:

Een teratogeen effect  werd waargenomen.

Bij  de mens:

Op basis van verschillende onderzoeken (en in het  bij zonder een prospect ief 

onderzoek bij  een groot  aantal vrouwen)  werd geen enkel teratogeen effect  van 

acetylsalicylzuur vastgesteld wanneer het  toegediend werd t ijdens het  eerste 

t r im ester van de zwangerschap als een occasionele behandeling. Er zijn echter 

m inder gegevens beschikbaar met  bet rekking tot  de chronische behandeling.

De inname t ijdens de eerste t r imester van de zwangerschap is evenwel 

tegenaangewezen.

Na het  tweede t r imester:  inhibitoren van de prostaglandinesynthese kunnen 

oorzaak zijn van een verlenging van de bloedingst ij d bij  de m oeder en het  kind, 

een vroegt ij dige sluit ing van de ductus arter iosus, een verlenging van de arbeid 

en een gevaar voor postmaturiteit . Elke inname t ijdens het  derde t r imester van 

de zwangerschap, is tegenaangewezen.

Borstvoeding.

Ontraden in geval van herhaalde inname wegens het  toxische gevaar (acidose, 

hem orragisch syndroom ) .

Beïnvloeding van de r ij vaardigheid en van het  verm ogen om  m achines 

te  bedienen: 

Niet  van toepassing.

Bijw erk ingen: 

Effecten op het  cent raal zenuwstelsel:

— oorsuizen;  — een indruk van verm indering van de gehoorscherpte;  — 
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hoofdpij n die doorgaans een teken is van een overdosering.

Gast ro- intest inale effecten:

— m aagulcus;  — patente digest ieve bloedingen (hematemese, melaena,...)  of 

occulte bloedingen, verantwoordelij k voor een ferr ipr ieve anem ie;  — 

abdom inale pij nen.

Hematologische effecten:  

— hem orragische syndrom en (epistaxis, tandvleesbloedingen, purpura,...)  m et  

toenam e van de bloedingst ijd. Dit  effect  blij ft  4 tot  8 dagen na het  stopzet ten 

van het  acetylsalicylzuur aanhouden. Het  kan een gevaar voor bloeding creëren 

in geval van chirurgische intervent ie.

Overgevoeligheidsreact ies:

— overgevoeligheidsverschijnselen (oedeem , urt icar ia, astm a, anafylact ische 

accidenten) .

Andere:

acetylsalicylzuur kan de arbeid verlengen en de bevalling vert ragen.

r isico op hyperur icem ie.

zeer zeldzame gevallen van hepat it is werden gerapporteerd.

Overdosering: 

I ntoxicat ie ( therapeut ische overdosering of accidentele intoxicat ie)  leidt  tot  

k linische sym ptom en:

mat ige intoxicat ie:  oorsuizen, een indruk van verm inderde gehoorsscherpte, 

hoofdpijn, vert igo, nausea zijn tekens van een overdosering en kunnen 

behandeld worden door een verm indering van de posologie.

ernst ige intoxicat ie:  koorts, hypervent ilat ie, ketose, respiratoire alkalose, 

m etabole acidose, com a, cardiovasculaire collaps, respiratoire insufficiënt ie, 

ernst ige hypoglykem ie.

Behandeling:

— onm iddellij ke verwij zing naar een gespecialiseerde kliniek;  — snelle 

evacuat ie van het  ingenom en produkt  door m aagspoeling;  — norm aliser ing van 

het  zuur- base- evenwicht ;  — geforceerde alkalische diurese, m ogelij kheid van 

hem odialyse of van per itoneale dialyse indien noodzakelij k;  — symptomat ische 

behandeling.

Farm acologische eigenschappen: 

Farmacodynamische eigenschappen.

Farmacotherapeut ische classe:  Ant iplaat jesaggregans.
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Code ATC:  B01AC06.

Acetylsalicylzuur  is een inhibitor van de plaat jesact ivat ie:  door het  blokkeren, 

door acetylat ie, van het  cyclo- oxygenase in de bloedplaat jes, inhibeert  het  de 

synthese van t romboxaan A2, een fysiologische act iverende substant ie 

afgegeven door de plaat jes, die een rol zou spelen in de com plicat ies van 

atheromateuse letsels.

Herhaalde dosissen van 20 tot  325 m g leiden tot  een inhibit ie van de 

enzymat ische act iviteit  met  30 tot  95 % . Boven 325 mg verhoogt  de inhiberende 

act iv iteit  slechts zeer weinig en het  effect  op de plaat jesaggregat ie blij ft  vr ijwel 

ident iek.

De inhiberende act iviteit  raakt  niet  uitgeput  bij  langdurige behandeling en de 

enzymat ische act iviteit  herneemt geleidelij k naarmate de plaat jes 24 tot  48 uur 

na het  stopzet ten van de behandeling, nieuw worden aangemaakt .

Bij  de aanbevolen dosis verm indert  acetylsalicylzuur de synthese van het  

endotheliale prostacycline, m aar de klinische betekenis van deze act iviteit  is 

onduidelij k en lij kt  in de prakt ij k m inder belangr ij k dan in theor ie.

Acetylsalicylzuur ver lengt  de bloedingst ij d m et  gem iddeld ongeveer 50 tot  100 

% , m aar individuele variat ies kunnen worden waargenom en.

Farmacokinet ische eigenschappen.

Na de resorpt ie wordt  lysine- acetylsalicylaat  in het  plasm a gesplitst  in 

acetylsalicylzuur en lysine. Acetylsalicylzuur wordt  snel gehydrolyseerd tot  

salicylzuur. De maximale plasmaconcent rat ie wordt  na 30 tot  40 m inuten 

bereikt , afhankelij k van het  al dan niet  nuchter zijn van de pat iënt . 

Plasmasalicylaten zijn in grote mate gebonden aan plasma- eiwit ten en worden 

in de lever omgezet  tot  inact ieve metabolieten (conjugat ie en hydroxylat ie) . Het  

geheel van de m etabolieten evenals het  salicylzuur worden langs renale weg 

geëlim ineerd.

De klar ing vergroot  m et  de urinaire pH.

De verzadigbare aard van de glycinoconjugat ie op de zuurfunct ie van het  

salicylzuur en van de glucuroconjugat ie op de fenolfunct ie is verantwoordelij k 

voor een accumulat iekinet iek waarmee rekening moet  worden gehouden bij  

langdurige behandeling m et  hoge dosissen:  de elim inat ie- halveringst ijd van het  

salicy lzuur is dosisafhankelij k .

Farm aceut ische gegevens: 

Lij st  van hulpstoffen
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(gem eenschappelij k voor de verschillende sterkten) :

Glycine — Am m onium glycyrrhizinaat  — Mandarijnaroma bestaande uit :  

Mandar ij nolie — Cit rusvruchtensap — Lactose. 

Gevallen van onverenigbaarheid: 

Niet  van toepassing.

Houdbaarheid: 

Cardegic 160 mg en Cardegic 300 mg:  3 jaar.

De vervaldatum, uitgedrukt  in maand/ jaar staat  vermeld op de verpakking na de 

let ters EX.

Het  geneesmiddel vervalt  op de laatste dag van de aangegeven maand.

Specia le  voorzorgm aat regelen bij  bew aren:

Niet  bewaren boven 25°  C.

Aard en inhoud van de verpakking: 

Cardegic 160 mg:  Dozen met  30 zakjes.

Cardegic 300 mg:  Dozen met  30 zakjes.

Het  is m ogelij k dat  niet  alle verpakkingen in de handel zij n gebracht .

Regist rat iehouder: 

Sanofi- Synthelabo sa/ nv, Met rologielaan 5, 1130 Brussel.

Regist rat ienum m ers:

Cardegic 160 mg:  166 I S 191 F0.

Cardegic 300 mg:  166 I S 192 F0.

Aflever ingsw ij ze: 

Geneesm iddel niet  op m edisch voorschr ift .

Datum  van eerste  vergunning/ hernieuw ing van de vergunning:

Cardegic 160 mg:  26.07.1994/ 06.02.2006.

Cardegic 300 mg:  26.07.1994/ 06.02.2006.

Datum  van de laatste  herziening van de tekst / goedkeur ing van de 

SKP:

Datum van de laatste herziening van de SKP:  05.2005.

Datum van de laatste goedkeuring van de SKP:  06.02.2006.

https://www.farmaline.be/apotheek/order/cardegic-160mg-30-zakjes/


Prijs: 

N a a m Vorm CNK Pr ij s Tb Ty p e

CARDEGIC 160 30 SACH 160MG 1112481 € 4.21 D Origineel

CARDEGIC 300 30 SACH 300MG 1112499 € 4.64 D Origineel
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