Co musím vědět
o přípravku Xarelto®?

Kdy svého lékaře
žádat o radu?

Jak se přípravek
Xarelto® užívá?

Informační karta pro
pacienta užívajícího

 Přípravek Xarelto® ovlivňuje srážlivost krve a brání
tak tvorbě nebezpečných krevních sraženin.

Jestliže užíváte přípravek snižující srážlivost krve,
jako je Xarelto®, je důležité, abyste si byl(a) vědom(a)
jeho možných nežádoucích účinků. Nejčastěji se
vyskytujícím nežádoucím účinkem je krvácení.
Jestliže víte, že Vám hrozí riziko krvácení, bez porady
s lékařem nezačínejte přípravek Xarelto® užívat. Svého
ošetřujícího lékaře ihned informujte, jestliže se u Vás
objeví příznaky nebo známky krvácení, jako například:

Aby byla zajištěna optimální ochrana,
přípravek Xarelto®:

Xarelto®
Xarelto®
Xarelto®
Xarelto®

 bolest

 20 mg se musí užívat s jídlem.

 Přípravek Xarelto® se musí vždy užívat přesně
podle pokynů Vašeho lékaře. Aby byla zajištěna
optimální prevence tvorby krevních sraženin, nikdy
nevynechávejte žádnou dávku.
 Bez předchozí konzultace se svým lékařem nikdy
nepřestávejte užívat přípravek Xarelto®, neboť by
se mohlo zvýšit riziko tvorby krevních sraženin
ve Vašem těle.
 Než začnete užívat přípravek Xarelto®, informujte
svého lékaře o všech jiných lécích, které užíváte,
užíval(a) jste v nedávné době, nebo které se
chystáte užívat.
 Informujte svého lékaře o tom, že užíváte přípravek
Xarelto® před každým chirurgickým nebo jiným
invazivním zákrokem.

 otok nebo nepříjemný pocit
 bolest hlavy, závrať nebo slabost
 neobvyklé modřiny, krvácení z nosu, krvácení
z dásní, rány, které dlouho krvácejí
 menstruační nebo vaginální krvácení silnější než
obvykle
 krev v moči, která může být růžově nebo hnědě
zbarvená, červená nebo černá stolice
 vykašlávání krve nebo zvracení krve nebo zvratky,
které vypadají jako kávová sedlina

 2,5 mg se může užívat s jídlem
nebo nezávisle na jídle.
 10 mg se může užívat s jídlem
nebo nezávisle na jídle.
 15 mg se musí užívat s jídlem.

Prosíme, přečtěte si příbalovou informaci, kde
získáte další informace o přípravku Xarelto®.
Příbalovou informaci pro pacienta lze také vyhledat
na http://www.olecich.cz po zadání názvu léčivého
přípravku pod zkratkou PIL.

2,5 mg
10 mg
15 mg
20 mg

t Tuto kartu noste vždy při sobě.
t Kartu ukažte každému lékaři
nebo zubnímu lékaři ještě před
ošetřením.
Materiál je určen výhradně pro pacienty, jimž byl
předepsán přípravek Xarelto®.
Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování.
To umožní rychlé získání nových informací
o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte
jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou.
Podrobnosti o hlášení najdete na: http://www.olecich.
cz/hlaseni-pro-sukl/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Adresa pro zasílání je Státní ústav pro kontrolu
léčiv, odbor farmakovigilance, Šrobárova 48,
Praha 10, 100 41, email: farmakovigilance@sukl.cz.

Užívám antikoagulační léčbu
přípravkem Xarelto®

Jméno

V naléhavém případě
prosím informujte:

Jiná medikace / onemocnění

Adresa

Rovněž
informujte:

Jméno lékaře

Jméno

Telefonní číslo lékaře

Telefonní číslo

Příbuzenský vztah

Datum narození

Krevní skupina

Informace pro
ošetřujícího lékaře:

Hmotnost

Razítko lékaře

 Hodnoty INR by neměly být používány, neboť
nejsou spolehlivým ukazatelem antikoagulační
aktivity přípravku Xarelto®
CZ/3.0/SUKL approval on June 12th 2019

