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BENAMING : CARDIPHAR 80 mg dispergeerbare tabletten 

 

SAMENSTELLING 

Cardiphar 80 mg : per dispergeerbare tablet : 80 mg acetylsalicylzuur, aardappelzetmeel, 

microkristallijne cellulose, lactose. 

 

VORMEN, VERPAKKINGEN EN WIJZE VAN AFLEVERING 

Blisterverpakkingen van 30 en 120 dispergeerbare tabletten (+ eenheidsverpakkingen). 

 

AFLEVERINGSWIJZE 

Geneesmiddel niet op medisch voorschrift. 

 

FARMACOTHERAPEUTISCHE GROEP 

Acetylsalicylzuur remt in de aangegeven dosering de samenklontering van bloedplaatjes en 

daarmee de stolling van het bloed. 

 

REGISTRATIEHOUDER     

TEVA PHARMA BELGIUM N.V.      

Laarstraat 16       

B - 2610  Wilrijk      

        

FABRIKANT 

TEVA PHARMACEUTICAL WORKS PRIVATE LIMITED COMPANY 

Pallagi út 13 

H-4042 Debrecen 

Hongarije 

 

REGISTRATIENUMMER 

BE188422 

 

AANGEWEZEN BIJ 

Behandeling: 

- behandeling van hartinfarct 

- behandeling van een onstabiele angina pectoris (hartkramp) 

- sommige heelkundige ingrepen op coronaire arteriën (cfr. patiënten die onlangs een bypass-

 operatie hebben ondergaan). 

Preventie: 

- ter voorkoming van een hernieuwde aanval na een hartinfarct 

- om herhaling van een beroerte te voorkomen 

- ter voorkoming van voorbijgaande doorbloedingsstoornissen van de hersenen (TIA) mits 

bloedingen in de hersenen zijn uitgesloten. 

- ter voorkoming van een hartinfarct bij sommige risicogroepen (erge familiale aanleg voor 

 aderverkalking; suikerziekte; jicht; hoge bloeddruk; vetstoornissen van het bloed). 

 

 

OMSTANDIGHEDEN WAARBIJ HET GEBRUIK VAN HET GENEESMIDDEL MOET 

WORDEN VERMEDEN 

- maagpatiënten en patiënten die bij eerder gebruik maagpijn kregen 

- patiënten die overgevoelig zijn voor salicylzuurverbindingen (bv. sommige astmapatiënten; 

deze kunnen een aanval krijgen of flauwvallen) 

- patiënten met leveraandoeningen 
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- patiënten met neiging tot bloeden 

- patiënten die met antistollingsmiddelen worden behandeld 

- patiënten met ernstige nierafwijkingen 

- patiënten met een bloedig herseninfarct (hersenbloeding) 

 

BIJZONDERE VOORZORGEN 

Speciale voorzorgen bij gebruik van dit geneesmiddel bij kinderen en patiënten met een 

verslechterde nierfunctie, verhoogde bloeddruk en bepaalde hartaandoeningen. 

Acetylsalicylzuur bevattende produkten mogen bij kinderen die symptomen vertonen van griep of 

waterpokken alleen op advies van de arts en slechts dan worden toegediend wanneer andere 

maatregelen tekort schieten. Mocht er in het verloop van deze aandoeningen sprake zijn van 

langdurig overgeven, bewustzijnsverlaging of gedragsstoornissen, dan kan dit duiden op het 

syndroom van Reye, een zeer zeldzaam voorkomende, maar onder bepaalde omstandigheden 

levensgevaarlijke ziekte die onmiddellijk ingrijpen door een arts noodzakelijk maakt. 

Voorzichtigheid is tevens geboden bij gebruik van deze tabletten bij ouderen, patiënten met een 

verslechterde nierfunctie, verhoogde bloeddruk en bepaalde hartaandoeningen. 

 

WISSELWERKINGEN MET ANDERE GENEESMIDDELEN EN VOEDING 

Een wisselwerking wil zeggen dat geneesmiddelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of 

bijwerking kunnen beïnvloeden. 

Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van dit geneesmiddel met : 

- stollingsremmende middelen (bv. coumarinederivaten en heparine) 

- corticosteroïden 

- onstekingsremmende, koortsverlagende pijnstillers (NSAIDs) 

- bloedsuikerverlagende middelen (sulfonylureumderivaten) 

- methotrexaat 

- spironolacton 

- furosemide 

- bepaalde middelen tegen jicht (de zgn. urinezuurverlagende middelen) 

 

Wanneer u zulke geneesmiddelen gebruikt, moet u hiermee rekening houden en advies vragen 

aan uw arts of apotheker. 

 

ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING 

Tijdens de zwangerschap alleen gebruiken na overleg met de arts.  Niet gebruiken in de laatste 

drie maanden van de zwangerschap. 

Acetylsalicylzuur gaat slechts in geringe mate over in de moedermelk. Het geven van 

borstvoeding tijdens het gebruik van dit geneesmiddel wordt daarom ontraden. 

 

BESTUREN VAN VOERTUIGEN EN GEBRUIK VAN MACHINES 

Invloed op de rijvaardigheid valt in het algemeen niet te verwachten.  Indien zich echter in 

incidentele gevallen duizeligheid voordoet, dient hiermee rekening gehouden te worden. 

 

 

HOE GEBRUIKEN EN HOEVEEL ? 

Er is veel onzekerheid over duur en dosering. 

Wanneer uw arts niet anders voorschrijft is het gebruik als volgt : 

 

Behandeling : 

80-160 mg (1-2 tabletten per dag) in geval van hartinfarct en onstabiele angina pectoris (hart-

kramp), waarbij de eerste dosis hoger moet zijn (300 tot 600 mg). 
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Bij patiënten die een bypass-operatie hebben ondergaan: 

320 mg (4 tabletten) per dag (= 24 uur). 

 

Preventie: 

Ter voorkoming van voorbijgaande doorbloedingsstoornissen van de hersenen (TIA), mits 

bloedingen in de hersenen zijn uitgesloten en om herhaling van een beroerte te voorkomen : 

80-160 mg (1-2  tabletten) per dag (=24 uur) 

 

Ter voorkoming van een hernieuwde aanval na een hartinfarct: 

80-160 mg (1-2 tabletten) per dag (=24 uur) 

 

Ter voorkoming van een hartinfarct bij risicopatiënten: 

80 mg (1 tablet) per dag of 160 mg (2 tabletten) om de twee dagen. 

Dit geldt alleen voor risico-patiënten (erge familiale aanleg voor aderverkalking; suikerziekte; 

jicht; hoge bloeddruk; vetstoornissen van het bloed) 

 

Er dient als regel te worden uitgegaan van een langdurige behandeling. De arts zal de duur van de 

toediening bepalen. 

 

In geval van een verminderde nierwerking moet een dosisaanpassing overwogen worden. Hierbij 

het advies van de arts opvolgen. 

 

De tabletten zijn voorbehouden voor volwassenen. 

 

De tabletten in een ruime hoeveelheid water laten uiteenvallen, goed omroeren en opdrinken. 

 

TOEDIENINGSWIJZE EN TOEDIENINGSWEG 

Oraal gebruik 

 

MAATREGELEN BIJ GEBRUIK VAN TE GROTE HOEVEELHEDEN 

Bij een overdosering van acetylsalicylzuur kunnen de volgende verschijnselen optreden: 

- hyperventilatie 

- transpireren 

- duizeligheid 

- hoofdpijn 

- oorsuizen 

- verwardheid 

- misselijkheid en braken 

- maagpijn. 

 

Wanneer u teveel CARDIPHAR heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op 

met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245) 

 

 

ONGEWENSTE EFFECTEN 

- maagklachten (in dat geval het gebruik stoppen) 

- overgevoeligheidsverschijnselen (huiduitslag, verkoudheid, benauwdheid) 

- bloedverlies in de maag en in de darmen ; bloedverlies via de ontlasting is meestal niet 

waarneembaar. Bij langdurig of veelvuldig gebruik kan dit leiden tot bloedarmoede 

- "nabloeden", door verlengde bloedingstijd. 
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Waarschuw uw arts of apotheker wanneer u last ondervindt van één van bovengenoemde 

bijwerkingen of indien bij u een bijwerking optreedt die niet in de bijsluiter wordt vermeld. 

 

BEWARING 

Bewaren beneden 25°C. 

De uiterste gebruiksdatum (maand/jaar) is vermeld op de verpakking na "EX :" (EX = uiterste 

gebruiksdatum).   Na deze datum mag u het geneesmiddel niet meer gebruiken. 

Bewaar elk geneesmiddel steeds buiten het bereik van kinderen. 

 

Deze bijsluiter is voor de laatste keer herzien in maart 2009 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.farmaline.be/apotheek/order/cardiphar-80mg-30-tabletten/
http://www.tcpdf.org

