Co je třeba vědět o přípravku
Xarelto®?
P řípravek Xarelto ovlivňuje srážlivost krve
a brání tak tvorbě nebezpečných krevních
sraženin.
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.
Před užitím jakéhokoli jiného léku nejprve
informujte svého lékaře.
®

Informujte svého lékaře o tom, že
užíváte přípravek Xarelto® před každým
chirurgickým nebo jiným invazivním
zákrokem.

Kdy svého lékaře žádat
o radu?
Jestliže užíváte přípravek ovlivňující srážlivost
krve, jako je Xarelto®, je důležité, abyste si
byl(a) vědom(a) jeho možných nepříznivých
účinků. Nejčastěji se vyskytujícím nežádoucím
účinkem je krvácení. Jestliže Vám hrozí riziko
abnormálního 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:
bolest
otok nebo nepříjemný pocit
bolest hlavy, závrať nebo slabost

n eobvyklé modřiny, krvácení z nosu,
krvácení z dásní, krvácení z ran, které nejde
dlouho zastavit
menstruační nebo vaginální krvácení silnější
než obvykle
růžově nebo hnědě zbarvená moč, červená
nebo černá stolice
vykašlávání krve, zvracení krve, nebo zvratky,
které vypadají jako kávová sedlina

Karta
pacienta
Xarelto® 15mg
Xarelto® 20mg

Jak se přípravek Xarelto®
užívá?
 by byla zajištěna optimální ochrana, musí
A
se přípravek, Xarelto® 15 mg a 20 mg užívat
s jídlem.

Tuto kartu noste vždy u sebe.
Kartu ukažte každému lékaři nebo
zubnímu lékaři ještě před ošetřením.

Užívám antikoagulační léčbu přípravkem
Xarelto® (rivaroxaban).

Jiná medikace/onemocnění

Jméno

Adresa

Datum narození

Krevní skupina

Hmotnost

V naléhavém případě
prosím informujte:

Informujte rovněž:

Jméno lékaře

Jméno

Telefonní číslo lékaře

Telefonní číslo

Razítko lékaře

Příbuzenský vztah

Informace pro ošetřujícího
lékaře:
 odnoty INR by neměly být používány,
H
neboť nejsou spolehlivým ukazatelem
antikoagulační aktivity přípravku Xarelto®

