
 תוכן עלון זה עודכן בהתאם להוראות 
משרד הבריאות בתאריך אוקטובר 2017

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים )תכשירים( התשמ"ו - 1986
התרופה משווקת ללא מרשם רופא

אספירין קרדיו 
100 מ"ג

טבליות בציפוי אנטרי
כל טבליה מכילה:  

 Acetyl salicylic acid 100 mg ,חומצה אצטיל סליצילית 100 מ"ג
לרשימה של החומרים הבלתי פעילים, ראה סעיף 6.1 “מה אספירין 

קרדיו מכיל?". 
קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. 

עלון זה מכיל מידע תמציתי על אספירין קרדיו. אם יש לך שאלות   •
נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

התרופה מיועדת למבוגרים מעל גיל 18. מתחת לגיל זה יש לפנות   •
לרופא. עליך ליטול אותה בצורה נכונה. היוועץ ברוקח אם הנך 

זקוק למידע נוסף. 

למה מיועדת התרופה?  .1
התרופה מיועדת למניעה ראשונית של מחלת לב כלילית בחולים 
בסיכון גבוה ומניעה שניונית של מחלות לב ומוח הנגרמות מפקקת 

עורקים.
קבוצה תרפויטית: נוגדי קרישה, מעכב הצמתת טסיות דם.

לפני נטילת אספירין קרדיו  .2
אל תיטול אספירין קרדיו אם:  2.1

הנך רגיש )אלרגי( לחומצה אצטיל סליצילית, סליצילאטים או   -
לכל אחד מהמרכיבים האחרים של אספירין קרדיו )לרשימת 

המרכיבים הבלתי פעילים, ראה סעיף 6.1(.
הייתה לך בעבר תגובה אלרגית לתרופות מסוימות נגד כאבים,   -
חום או דלקת )סליצילאטים או תרופות אחרות נוגדות דלקת 
שאינן סטרואידים( המתבטאת בהתקפי אסתמה או תגובות 

אלרגיות אחרות. 
הנך סובל מכיב חריף בקיבה, או במעי.   -

יש לך נטייה לדימומים.  -
הנך סובל מאי ספיקת כליות או כבד.  -

הנך סובל מאי ספיקת לב חריפה שאינה מטופלת כיאות.  -
הנך נוטל במקביל מתוטרקסאט במינון של 15 מ"ג או יותר   -

בשבוע.
הנך בשליש האחרון להיריון, במינון יומי של 150 מ"ג ומעלה   -

)ראי סעיף 2.5 “היריון והנקה"(. 
אזהרות מיוחדות בנוגע לשימוש באספירין קרדיו  2.2
לפני הטיפול באספירין קרדיו, ספר לרופא שלך אם:  

הנך רגיש לתרופות אחרות המשככות כאב, נוגדות דלקת, תרופות   -
אנטי-ראומטיות )נגד שיגרון( או לחומרים אלרגניים אחרים.

הנך נוטל תרופות נוגדות דלקת שאינן סטרואידים )NSAIDs( כגון   -
איבופרופן או נפרוקסן )תרופות לטיפול בכאב, חום או דלקת(, 

ראה סעיף 2 “תכשירים המחלישים את השפעת התרופה".
הנך סובל מאלרגיות אחרות )עם תופעות כגון תופעות עוריות,   -

גרד או סרפדת(.
הנך סובל מאסתמה ברונכיאלית, קדחת השחת )נזלת אלרגית(,   -
נפיחות של רירית האף )פוליפים באף( או מחלה נשימתית 

כרונית. 
הנך מטופל כבר בתכשירים נוגדי קרישה כגון נגזרות של קומרין   -

.)low-dose heparin( או הפרין, חוץ מאשר הפרין במינון נמוך
יש לך היסטוריה של כיב בקיבה או במעי או דימום במערכת   -

העיכול. 
הנך סובל מליקוי בתפקוד הכבד.  -

הנך סובל מליקוי בתפקוד הכלייתי, מערכת הלב וכלי דם )כגון   -
מחלת כלי דם בכליות, אי ספיקת לב, ירידה בנפח הדם, ניתוח 
גדול, אלח דם או אירועי דמם משמעותיים(, כיוון שחומצה אצטיל 
סליצילית עשויה להגדיל עוד יותר את הסיכון לפגיעה בכליות ולאי 

ספיקת כליות חריפה.
אם הנך עומד לעבור ניתוח, כולל ניתוח קטן )לדוגמא ניתוח של   -
עקירת שיניים( עשויה להיות עליה בנטייה לדימום. ספר לרופאך 

או לרופא השיניים שלך כי הנך נוטל אספירין קרדיו.
ידוע לך על חוסר חמור באנזים G6PD. חומצה אצטיל סליצילית   -
עלולה לגרום להתפרקות מואצת או התפוררות של תאי הדם 
האדומים או לסוג מסוים של אנמיה. גורמים שעלולים להעלות 

את הסיכון הם למשל: מינון גבוה, חום או זיהומים חריפים.
במינונים נמוכים, חומצה אצטיל סליצילית מפחיתה את הפרשת   -
חומצת השתן. מצב זה עלול לעורר התקף גאוט )שיגדון( בחולים 

עם נטייה מוקדמת לכך. 
אם הנך נחתך או נפצע ייתכן והדימום ימשך יותר זמן מהרגיל.   -
הדבר קשור לפעילות התרופה. חתכים או פציעות קלות )כגון בזמן 
גילוח( בדרך כלל אינם משמעותיים. אם הנך חש בדימום יוצא דופן 

)במקום לא אופייני או למשך זמן לא רגיל(, התייעץ עם רופאך.
אין ליטול תרופות המכילות חומצה אצטיל סליצילית לתקופות   -

ארוכות או במינונים גבוהים מבלי להתייעץ עם רופא.
ילדים ומתבגרים

אין להשתמש באספירין קרדיו בילדים או במתבגרים עם מחלות חום 
ללא הוראה מהרופא ואמצעי טיפול אחרים כשלו. הקאה מתמשכת 
בשילוב עם מחלה כזו עלולה להוות סימן לתסמונת ריי, מחלה מאוד 

נדירה אך מסכנת חיים הדורשת טיפול רפואי מידי. 
נטילת תרופות אחרות  2.3

אם אתה לוקח או לקחת לאחרונה תרופות אחרות, כולל תרופות 
ללא מרשם רופא ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא המטפל או 

לרוקח. במיוחד יש ליידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח:

תכשירים המגבירים את השפעת התרופה או שעלולים להעלות את 
הסיכון לתופעות לוואי:

תרופות נגד קרישת דם )כגון קומרין, הפרין( ומפרקי קרישי דם:   -
חומצה אצטיל סליצילית עלולה להגביר את הסיכון לדימום אם 
נלקחת לפני טיפול במפרקי קרישי דם. יש לשים לב לסימני דימום 

חיצוניים ופנימיים )למשל חבורות( אם הנך מטופל בטיפול כזה.
תרופות אחרות המעכבות צימות טסיות כגון טיקלופידין, קלופידוגרל:   -

עליה בסיכון לדימום.
קורטיקוסטרואידים: תכשירים המכילים קורטיזון או תכשירים דמויי   -
קורטיזון )למעט כאלו המשמשים לטיפול מקומי או טיפול בתחליפי 
קורטיזון למחלת אדיסון(: עליה בסיכון לתופעות לוואי במערכת 

העיכול.
אלכוהול: עליה בסיכון לכיבים במערכת העיכול ולדימום.  -

תרופות אחרות המשככות כאבים ונוגדות דלקת )נוגדי דלקת   -
שאינם סטרואידים(, ותרופות אחרות נגד שיגרון באופן כללי: עליה 

בסיכון לכיבים במערכת העיכול ולדימום.
תרופות נגד סוכרת: רמת הגלוקוז בדם עלולה לרדת בצורה   -

משמעותית. 
דיגוקסין: תרופה הגורמת להגברת עוצמת כיווץ שריר הלב.   -
מתוטרקסאט לטיפול בסרטן והפרעות שיגרוניות מסוימות.  -

חומצה ואלפרואית לטיפול באפילפסיה.   -

תרופות לטיפול בדיכאון מקבוצת ה-SSRI: עליה בסיכון לדימום   -
במערכת העיכול.

תכשירים המחלישים את השפעת התרופה: 
תרופות המגבירות את הפרשת השתן )משתנים: אנטגוניסט   -
לאלדוסטרון כגון ספירונולקטון, קנרנאואט, משתני לולאה כגון 

פורוסמיד(.
.)ACE תרופות לטיפול ביתר לחץ דם )במיוחד מעכבי  -

תרופות לטיפול בגאוט )שיגדון( המגבירות הפרשה של חומצה   -
אורית )כגון פרובנציד, בנזברומארון(.

חלק מהתרופות נוגדות הדלקת שאינן סטרואידים )NSAIDs( )למעט   -
חומצה אצטיל סליצילית(, כגון איבופרופן ונפרוקסן: ירידה בהשפעה 
על עיכוב צימות טסיות הדם וקרישה; עשוי להוריד את ההגנה של 

התרופה מפני התקפי לב ושבץ. 

לפני השימוש בחומצה אצטיל סליצילית, עדכן את הרופא בתרופות 
האחרות שהנך נוטל. אם הנך משתמש בחומצה אצטיל סליצילית 
באופן קבוע, היוועץ ברופא בטרם נטילה של תרופות אחרות כולל 

תרופות ללא מרשם.
אין ליטול אספירין קרדיו יחד עם אחת מהתרופות הנזכרות לעיל   -

ללא הנחיה מפורשת מרופא.
נטילת אספירין קרדיו וצריכת אלכוהול   2.4
אין לצרוך אלכוהול בתקופת הטיפול בתרופה. 

היריון והנקה  2.5
אם הנך בהיריון או מניקה, אם את חושדת שאת בהיריון, או אם 
הנך מתכוונת להיכנס להיריון, יש להיוועץ ברופא או ברוקח לפני 

שימוש בתרופה זו.
היריון

בשליש הראשון והשני של ההיריון יש ליטול אספירין קרדיו רק 
בהוראת רופא.

במהלך השליש השלישי להיריון, אין ליטול חומצה אצטיל סליצילית, 
החומר הפעיל באספירין קרדיו, במינון העולה על 150 מ"ג ליום, 
בשל סיכון מוגבר לסיבוכים לאם ולילד לפני ובמהלך הלידה )ראה 
גם סעיף “אל תיטול אספירין קרדיו אם:"(. במהלך השליש השלישי 
להיריון, ניתן ליטול אספירין קרדיו במינון של עד 150 מ"ג ליום, 

בהוראת רופא בלבד.
הנקה 

חומצה אצטיל סליצילית והמטבוליטים שלה עוברים בכמויות קטנות 
לחלב אם. לא דווחו עד היום השפעות על התינוק ולכן אין צורך להפסיק 
להיניק אם המינון היומי אינו עולה על 150 מ"ג. יחד עם זאת בצריכה 

של מינונים גבוהים )מעל 150 מ"ג ליום(, יש להפסיק את ההנקה.
נהיגה ושימוש במכונות

אין צורך לנקוט באמצעי זהירות מיוחדים.

כיצד תשתמש באספירין קרדיו?  .3
עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח.

המינון המקובל בדרך כלל הוא:
טבליה אחת ליום.

אין לעבור על המנה המומלצת.

יש לבלוע את הטבליה בשלמותה עם הרבה מים לפחות חצי שעה   -
לפני ארוחה.

אין ללעוס או לשבור את הטבליה כיוון שהתרופה בעלת ציפוי   -
אנטרי )מגן(. 

אין להחזיק את התרופה בפה מעבר לזמן הדרוש לבליעתה.  -
אם נטלת יותר אספירין קרדיו מכפי שהיית צריך

סחרחורת וצלצולים באוזניים יכולים להיות סימנים להרעלה חמורה, 
במיוחד בילדים ובחולים מבוגרים. 

יש ליידע את הרופא מיידית אם אתה חושש שנטלת מנת יתר. הרופא 
יחליט לגבי אילו אמצעים יש לנקוט לפי מידת מנת היתר שנלקחה.
אם בטעות בלע ילד מן התרופה, יש לפנות מיד לחדר מיון של בית 

חולים ולהביא אריזת התרופה איתך.
אם שכחת ליטול אספירין קרדיו

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן קצוב, יש ליטול מנה כפי שמומלץ 
מעלה, או כפי שנקבע על ידי הרופא, אך בשום אופן אין ליטול שתי 

מנות ביחד כדי לפצות על מנה שנשכחה!
אם אתה מפסיק ליטול אספירין קרדיו

אין להפסיק ליטול אספירין קרדיו ללא התייעצות עם הרופא.

אין ליטול תרופות בחושך! יש לבדוק התווית והמנה בכל פעם שהנך 
נוטל תרופה. יש להרכיב משקפיים אם הנך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא 
או ברוקח.

תופעות לוואי   .4
כמו בכל תרופה, השימוש באספירין קרדיו עלול לגרום לתופעות לוואי 
בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. 

ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.
אם אתה חווה אחת מתופעות הלוואי המפורטות להלן, הפסק 
ליטול אספירין קרדיו וידע את הרופא, על מנת שיוכל להעריך את 

דרגת החומרה של תופעת הלוואי ולהחליט כיצד לפעול.
יש להפסיק את השימוש באספירין קרדיו מיד עם הופעת סימנים 
ראשונים של רגישות יתר )ראה להלן בתופעות לוואי נדירות(.

תופעות לוואי שכיחות )תופעות שמופיעות בעד משתמש אחד 
מתוך 10(:

צרבת  -
בחילות והקאות, כאבי בטן  -

שלשול  -
איבוד דם קל ממערכת העיכול  -

תופעות לוואי שאינן שכיחות )תופעות שמופיעות בעד משתמש 
אחד מתוך 100(:

תגובות עוריות )במקרים נדירים מאוד, תתכן התפרצות של פריחה   -
 Erythema exsudativum[ בעור עם מעורבות מוקוזיאלית וחום

.)]multiforme
דימום במערכת העיכול. שימוש ממושך באספירין קרדיו עלול לגרום   -
לאנמיה כתוצאה מאיבוד דם נסתר במערכת העיכול. דימום חמור 

במערכת העיכול יכול להתבטא בצואה שחורה או בהקאת דם.
כיבים בקיבה או במעי, שבמקרים נדירים מאוד עלולים לגרום   -

לניקוב.
דלקת במערכת העיכול.  -

יש לפנות מיידית לרופא במידה והנך מבחין בצואה שחורה, דמויית 
זפת או הקאה דמית )סימנים של דימום רציני במערכת העיכול, אנא 

ראה סעיף 2 “אל תיטול אספירין קרדיו אם:"(.

תופעות לוואי נדירות )תופעות שמופיעות בעד משתמש אחד מתוך 
:)1,000

תגובות של רגישות יתר בעור, במערכת הנשימה, במערכת העיכול   -
ובמערכת הלב וכלי הדם, בייחוד בחולים אסתמטיים. הסימנים 
יכולים להיות: ירידה בלחץ דם, התקפי קושי בנשימה, דלקת של 
רירית האף, אף סתום, תגובות אלרגיות )הלם(, נפיחות של הפנים, 

הלשון והגרון )אנגיואדמה(.

The content of this leaflet was updated in October 2017,  
in accordance with the Ministry of Health guidelines
PATIENT PACKAGE INSERT IN ACCORDANCE WITH THE 
PHARMACISTS’ REGULATIONS (PREPARATIONS) – 1986

The medicine is dispensed without a doctor’s prescription

Aspirin Cardio
100 mg
Enteric-coated Tablets
Each tablet contains:
Acetylsalicylic acid 100 mg
For a list of the inactive ingredients, see section 6.1 “What does Aspirin 
Cardio contain?”
Read the leaflet carefully in its entirety before using the 
medicine.
∙ This leaflet contains concise information about Aspirin Cardio. If 

you have further questions, refer to the doctor or pharmacist.
∙ The medicine is intended for adults above the age of 18 years. 

Below this age, refer to the doctor. It should be taken in the correct 
manner. If you need further information, consult a pharmacist.

1. WHAT IS THE MEDICINE INTENDED FOR?
The medicine is intended for primary prevention of coronary heart 
disease in patients at increased risk and the secondary prevention of 
heart and brain diseases caused by arterial thrombosis.
Therapeutic group: Anticoagulants, blood platelet aggregation 
inhibitor.

2. BEFORE TAKING ASPIRIN CARDIO
2.1 Do not take Aspirin Cardio if:
- you are sensitive (allergic) to acetylsalicylic acid, salicylates or 

to any of the other ingredients of Aspirin Cardio (for a list of the 
inactive ingredients, see section 6.1).

- you have had an allergic reaction in the past to certain 
medicines against pain, fever or inflammation (salicylates or 
other nonsteroidal anti-inflammatory medicines), manifested 
by asthma attacks or other allergic reactions.

- you suffer from an acute gastric or intestinal ulcer.
- you have a tendency to bleed.
- you suffer from kidney or liver failure.
- you suffer from severe heart failure that is not being treated 

adequately.
- you are concurrently taking methotrexate at a dosage of  

15 mg or more per week.
- you are in the last trimester of pregnancy, with a daily 

dosage of 150 mg or more (see section 2.5 “Pregnancy and 
breastfeeding”). 

2.2 Special warnings regarding use of Aspirin Cardio
 Before treatment with Aspirin Cardio, tell your doctor if:

- You are sensitive to other analgesics, anti-inflammatories, 
antirheumatic medicines or other allergenic substances.

- You are taking nonsteroidal anti-inflammatory medicines (NSAIDs) 
such as ibuprofen or naproxen (medicines for treatment of pain, 
fever or inflammation), see section 2 “Preparations that lessen the 
effect of the medicine”. 

- You suffer from other allergies (with effects such as skin reactions, 
itching, nettle rash).

- You suffer from bronchial asthma, hay fever (allergic rhinitis), 
swelling of the nasal mucosa (nasal polyps), or a chronic respiratory 
disease. 

- You are already being treated with anticoagulant preparations such 
as coumarin or heparin derivatives, excluding low-dose heparin. 

- You have a history of gastric or intestinal ulcers, or gastrointestinal 
bleeding. 

- You are suffering from impaired liver function. 
- You are suffering from impaired functioning of the kidneys, 

cardiovascular system (such as a renal vascular disease, congestive 
heart failure, decreased blood volume, major surgery, sepsis or 
major hemorrhagic events), since acetylsalicylic acid may further 
increase the risk of renal impairment and acute renal failure. 

- If you are about to undergo surgery, including minor surgery 
(such as dental extraction surgery), there may be an increase in 
the tendency to bleed. Tell your doctor or dentist that you are taking 
Aspirin Cardio.

- You know you have a severe G6PD deficiency. Acetylsalicylic acid 
may cause accelerated hemolysis or breakdown of the red blood 
cells or a specific type of anemia. Factors that may increase the 
risk of hemolysis are, for example: high dosage, fever or acute 
infections.

- At low dosages, acetylsalicylic acid reduces the excretion of uric 
acid. This condition may trigger a gout attack in predisposed 
patients.

- If you get cut or injured, the bleeding may last longer than usual. 
This has to do with the action of the medicine. Cuts and minor 
injuries (e.g., when shaving) are generally not significant. If you 
experience unusual bleeding (at a non-typical site or of an unusual 
duration of time), consult with your doctor.

- Do not take medicines containing acetylsalicylic acid for prolonged 
periods or at high dosages without consulting a doctor.

Children and adolescents
Do not use Aspirin Cardio in children or adolescents with febrile 
illnesses unless instructed to do so by the doctor and when other 
therapeutic measures have failed. Prolonged vomiting in conjunction 
with such an illness could be a sign of Reye syndrome, a very rare 
but life-threatening disease which requires immediate medical 
attention.
2.3 Taking other medicines
If you are taking, or have recently taken, other medicines, including 
non-prescription medicines and nutritional supplements, tell 
your doctor or pharmacist. It is particularly important to inform 
the doctor or pharmacist if you are taking:
Preparations that enhance the effect of the medicine or may increase 
the risk of side effects:
- Anticoagulants (such as coumarin, heparin) and blood clot 

dissolving medicines: acetylsalicylic acid can increase the risk 
of bleeding if taken before treatment with blood clot dissolving 
medicines. You should pay attention to signs of external and 
internal bleeding (such as bruising), if you are being treated with 
such therapy.

- Other platelet aggregation inhibitors, such as ticlopidine, 
clopidogrel: increased risk for bleeding.

-  Corticosteroids: preparations that contain cortisone or cortisone-
like preparations (with the exception of those used for topical 
treatment or cortisone replacement therapy for Addison’s disease): 
increased risk for gastrointestinal side effects.

- Alcohol: increased risk for gastrointestinal ulcers and bleeding.
- Other analgesics and anti-inflammatory medicines (nonsteroidal 

anti-inflammatory medicines) and other antirheumatic medicines in 
general: increased risk for gastrointestinal ulcers and bleeding.

- Antidiabetics: the blood glucose level can decrease significantly. 
- Digoxin: a medicine that causes increased intensity of heart muscle 

contraction.
- Methotrexate to treat cancer and certain rheumatic disorders.
- Valproic acid to treat epilepsy. 
- Antidepressants from the SSRI group: increased risk for 

gastrointestinal bleeding.

Preparations that lessen the effect of the medicine: 
- Medicines that increase urine output (diuretics: aldosterone 

antagonist such as spironolactone, canrenoate, loop diuretics 
such as furosemide).

- Medicines to treat hypertension (in particular ACE inhibitors).
- Medicines to treat gout that increase the excretion of uric acid 

(such as probenecid, benzbromarone).
- Some nonsteroidal anti-inflammatory medicines (NSAIDs) (except 

acetylsalicylic acid) such as ibuprofen and naproxen: decrease of 
the anti-platelet aggregation and clotting effect; may reduce the 
protection of the medicine against heart attack and stroke. 

Before using acetylsalicylic acid, inform the doctor about other 
medicines that you are taking. If you use acetylsalicylic acid regularly, 
consult the doctor before taking other medicines, including non-
prescription medicines. 
- Do not take Aspirin Cardio together with any of the aforementioned 

medicines unless explicitly instructed to do so by a doctor.
2.4 Taking Aspirin Cardio and alcohol consumption
Do not consume alcohol during treatment with the medicine. 
2.5 Pregnancy and breastfeeding
If you are pregnant or breastfeeding, if you suspect that you are 
pregnant or planning to become pregnant, consult a doctor or 
pharmacist before using this medicine.
Pregnancy
During the first and second trimester of pregnancy, Aspirin Cardio 
should only be taken if instructed by a doctor.
During the last trimester of pregnancy, acetylsalicylic acid, the active 
ingredient in Aspirin Cardio, should not be taken at a dosage that 
exceeds 150 mg per day, due to an increased risk of complications 
for the mother and child before and during the birth (see also “Do 
not take Aspirin Cardio if:” section).
During the last trimester of pregnancy, dosages of up to 150 mg per 
day of Aspirin Cardio may only be taken if instructed so by a doctor.
Breastfeeding
Small quantities of acetylsalicylic acid and its metabolites pass into 
breast milk. No effects on the baby have been reported to date; it 
is therefore not necessary to stop breastfeeding if the daily dosage 
does not exceed 150 mg. However, if higher dosages are taken (more 
than 150 mg daily), breastfeeding should be stopped.
Driving and operating machinery
No special precautions are necessary.

3. HOW SHOULD YOU USE ASPIRIN CARDIO?
Check with the doctor or pharmacist if you are uncertain.
The usual dosage is generally:
One tablet a day.
Do not exceed the recommended dose.
- Swallow the tablets whole with plenty of water at least half an 

hour before a meal.
- Do not chew or break the tablet since the medicine has an enteric 

(protective) coating.
- Do not hold the medicine in the mouth beyond the time necessary 

to swallow it.
If you took more Aspirin Cardio than you should have
Dizziness and ringing in the ears, particularly in children and elderly 
patients, may be signs of serious poisoning. 
Inform the doctor immediately if you suspect that you took an 
overdose. The doctor will decide which measures should be taken 
according to the degree of overdose taken.
If a child accidentally swallowed the medicine, refer immediately to 
a hospital emergency room, and bring the package of the medicine 
with you.
If you forgot to take Aspirin Cardio
If you forgot to take this medicine at the scheduled time, take a dose 
as recommended above or as recommended by the doctor, but do 
not under any circumstances take two doses together to compensate 
for the forgotten dose! 
If you stop taking Aspirin Cardio
Do not stop taking Aspirin Cardio without consulting with the 
doctor.

Do not take medicines in the dark! Check the label and the dose each 
time you take the medicine. Wear glasses if you need them.

If you have further questions regarding use of the medicine, consult 
the doctor or pharmacist.

4. SIDE EFFECTS
As with any medicine, use of Aspirin Cardio may cause side effects in 
some users. Do not be alarmed when reading the list of side effects. 
You may not suffer from any of them.
If you experience any of the side effects mentioned below, stop 
taking Aspirin Cardio and inform the doctor, so that he/she can 
determine the severity of the side effect and decide on further 
action.
With the onset of first signs of hypersensitivity, immediately stop 
using Aspirin Cardio (see below in rare side effects).
Common side effects (effects that occur in up to one user in 10):
- Heartburn
- Nausea and vomiting, abdominal pain
- Diarrhea
- Minor blood loss from the digestive system

Uncommon side effects (effects that occur in up to one user in 100):
- Skin reactions (in very rare cases, possibly a severe skin rash 

eruption with mucosal involvement and fever [Erythema 
exsudativum multiforme]).

- Gastrointestinal bleeding. Prolonged use of Aspirin Cardio may 
cause anemia due to occult blood loss from the digestive system. 
Severe gastrointestinal bleeding may manifest as black stools or 
vomiting of blood.

- Gastric or intestinal ulcers, which in very rare cases, may lead to 
perforation.

- Gastrointestinal inflammation.
Refer immediately to the doctor if you observe black, tar-like stools 
or vomiting of blood (signs of severe bleeding in the digestive system 
– please refer to section 2 “Do not take Aspirin Cardio if:”). 

Rare side effects (effects that occur in up to one user in 1,000):
- Hypersensitivity reactions of the skin, the respiratory system, the 

digestive system and the cardiovascular system, particularly in 
asthmatic patients. The signs could be: a drop in blood pressure, 
attacks of breathing difficulties, inflammation of nasal mucosa, 
stuffy nose, allergic reactions (shock), swelling of the face, tongue 
and throat (angioedema).

Very rare side effects (effects that occur in up to one user in 
10,000):
- Elevated liver values.
- Impaired kidney function and acute renal failure.
- Drop in blood sugar levels (hypoglycemia).
- At low dosages, acetylsalicylic acid reduces the excretion of uric acid. 

This condition may trigger a gout attack in predisposed patients.

Side effects whose precise frequency is unknown:
- Headaches, dizziness, confusion, impaired hearing ability 

and tinnitus (ringing in the ears) can be signs of an overdose, 
particularly in children and elderly patients (see “If you take more 
Aspirin Cardio than you should”).



תופעות לוואי נדירות מאוד )תופעות שמופיעות בעד משתמש אחד 
מתוך 10,000(:

עליה בערכי הכבד.  -
ליקוי בתפקודי כליות ואי ספיקת כליות חריפה.  -

ירידה ברמות הסוכר בדם )היפוגליקמיה(.  -
במינונים נמוכים חומצה אצטיל סליצילית מקטינה את הפרשת   -
החומצה האורית. מצב זה יכול לעורר התקף גאוט )שיגדון( בחולים 

עם נטייה מוקדמת לכך.

תופעות לוואי ששכיחותן המדויקת אינה ידועה:
כאבי ראשי, סחרחורת, בלבול, ירידה ביכולת השמיעה וטינטון   -
)צלצולים באוזניים( יכולים להיות סימנים למינון יתר, במיוחד בילדים 
ובמטופלים מבוגרים )ראה “אם נטלת יותר אספירין קרדיו מכפי 

שהיית צריך"(.
דווחו מקרים של דימומים חמורים כגון דימום במוח )במיוחד   -
בחולים עם יתר לחץ דם בלתי מבוקר ו/או טיפול משולב עם נוגדי 
קרישה(. מדובר בדיווחים בשכיחות נדירה עד נדירה מאוד, כאשר 

חלק מהמקרים היו מסכני חיים.
התפרקות מואצת או התפוררות של תאי הדם האדומים ואנמיה   -

.G6PD -מסוג מסוים בחולים הסובלים מחוסר חמור ב
אירועי דימומים: דימום מהאף, דימום מהחניכיים, דימום בעור או   -
דימומים בדרכי השתן ואברי המין, ותיתכן הארכה של זמן הדימום. 

השפעה זו יכולה להימשך 4 עד 8 ימים לאחר שימוש.

יש להפסיק נטילת אספירין קרדיו במידה והנך חש בתופעות המוזכרות 
לעיל וליידע את הרופא שיחליט באילו אמצעים יש לנקוט, בהתאם 

לחומרת תופעת הלוואי.
יש להפסיק נטילת אספירין קרדיו במידה והופיע אפילו סימן אחד 
המצביע על תגובת רגישות יתר. לאחר מכן, אין ליטול אספירין 

קרדיו לעולם.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או 
כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ 

עם הרופא.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על 
הקישור “דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף 
הבית של אתר משרד הבריאות )www.health.gov.il( המפנה לטופס 

המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור:

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx? 
formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il

כיצד לאחסן אספירין קרדיו?  .5
מנע הרעלה! תרופה זו, כמו כל תרופה אחרת, יש לשמור במקום   ∙
בטוח מחוץ להישג ידם וראייתם של ילדים ו/או תינוקות, ועל 
ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת 

מהרופא.
 )exp. date( אין להשתמש באספירין קרדיו לאחר תאריך התפוגה  ∙
אשר מצויין על האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של 

החודש המצויין.
 .25°C-תנאי אחסון: יש לאחסן מתחת ל  ∙

אין להשליך תרופות לביוב או לפח אשפה ביתי. שאל את הרוקח   ∙
איך להשליך תרופות שאינן בשימוש עוד. אמצעים אלו יסייעו להגן 

על הסביבה.

מידע נוסף  .6
מה אספירין קרדיו מכיל? נוסף על החומר הפעיל התרופה   6.1

מכילה גם מרכיבים בלתי פעילים:
Cellulose powdered, maize starch, methacrylic acid-ethyl acrylate 
copolymer (1:1), polysorbate 80, sodium lauryl sulphate, talc, 
triethyl citrate.

כיצד נראה אספירין קרדיו ותכולת האריזה  6.2
טבליות אספירין קרדיו מצופות הינן לבנות ועגולות.

גודל האריזות:
הטבליות ארוזות בבליסטרים באריזות של 30 ו- 90 טבליות.

ייתכן ולא כל גדלי האריזות משווקים.
בעל הרישום וכתובתו:

באייר ישראל בע"מ, רח' החרש 36, הוד השרון 45240.
יצרן: באייר ביטרפלד GmbH, גרפין, גרמניה.

עלון זה נבדק ואושר על ידי משרד הבריאות במאי 2017.
מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד 

הבריאות 00 31982 06 143
לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף 

זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

- Cases of serious bleeding, such as cerebral bleeding (particularly 
in patients with uncontrolled hypertension and/or concomitant 
treatment with anticoagulants) have been reported. These 
reports are rare to very rare, and which in isolated cases were 
life-threatening.

- Accelerated hemolysis or breakdown of red blood cells and a 
specific form of anemia in patients suffering from severe G6PD 
deficiency.

- Bleeding events: nosebleed, bleeding gums, skin bleeding or 
bleeding in the urinary tract and genitals; bleeding time may be 
prolonged. This effect can persist for 4 to 8 days after use.

Stop taking Aspirin Cardio if you experience any of the aforementioned 
effects, and inform the doctor so that he/she may decide which 
measures should be taken depending on the severity of the side 
effect. 
Stop taking Aspirin Cardio even if there appears just a single sign 
indicative of a hypersensitivity reaction. Then, never take Aspirin 
Cardio again.

If a side effect occurs, if one of the side effects worsens or if you 
suffer from a side effect not mentioned in the leaflet, consult with 
the doctor.

Side effects can be reported to the Ministry of Health by clicking on 
the link “Report Side Effects of Drug Treatment” found on the Ministry 
of Health homepage (www.health.gov.il) that directs you to the 
online form for reporting side effects, or by entering the link:
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?form 
Type=AdversEffectMedic@moh.gov.il

5. HOW SHOULD ASPIRIN CARDIO BE STORED?
∙ Avoid poisoning! This medicine and any other medicine must be 

kept in a safe place out of the reach and sight of children and/or 
infants to avoid poisoning. Do not induce vomiting unless explicitly 
instructed to do so by the doctor.

∙ Do not use Aspirin Cardio after the expiry date (exp. date) that 
appears on the package. The expiry date refers to the last day of 
the indicated month.

∙ Storage conditions: Store below 25°C.
∙ Do not discard medicines in the wastewater or household waste. 

Ask the pharmacist how to dispose of medicines that are no longer 
in use. These measures will help protect the environment.

6. FURTHER INFORMATION
6.1 What does Aspirin Cardio contain? In addition to the active 
ingredient, the medicine also contains inactive ingredients:
Cellulose powdered, maize starch, methacrylic acid-ethyl acrylate 
copolymer (1:1), polysorbate 80, sodium lauryl sulphate, talc, triethyl 
citrate
6.2 What Aspirin Cardio looks like and the contents of the 
package
Aspirin Cardio enteric-coated tablets are white and round.
Pack sizes:
The tablets are packaged in blister packs of 30 and 90 tablets. 
Not all pack sizes may be marketed.
Registration Holder and address:
Bayer Israel Ltd., 36 Hacharash St., Hod Hasharon 45240
Manufacturer: Bayer Bitterfeld GmbH, Greppin, Germany.

This leaflet was checked and approved by the Ministry of Health 
in May 2017
Registration number of the medicine in the National Drug Registry 
of the Ministry of Health: 143 06 31982 00
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