KARTICA S UPOZORENJIMA ZA BOLESNIKA
Kartica s upozorenjima za bolesnika
Bayer (logo)
Xarelto 2,5 mg
Xarelto 10 mg
Xarelto 15 mg
Xarelto 20 mg
♦ Imajte ovu karticu uz sebe u svakom trenutku
♦ Pokažite ovu karticu svakom liječniku ili stomatologu prije liječenja
Ja sam na antikoagulacijskoj terapiji lijekom Xarelto (rivaroksaban)
Ime i prezime:
Adresa:
Datum rođenja:
Tjelesna težina:
Drugi lijekovi / stanja:
U hitnom slučaju molim obavijestite:
Ime i prezime liječnika:
Broj telefona liječnika:
Faksimil liječnika:
Molim također obavijestite:
Ime i prezime:
Broj telefona:
Srodstvo:
Obavijest za liječnike:
♦ INR vrijednosti se ne bi smjele koristiti jer nisu pouzdana mjera antikoagulacijske aktivnosti lijeka
Xarelto.
Što trebam znati o lijeku Xarelto?
♦ Xarelto razrjeđuje krv i i tako Vas štiti od stvaranja opasnih krvnih ugrušaka.
♦ Xarelto morate uzimati točno prema uputama liječnika. Kako bi osigurali optimalnu zaštitu od
stvaranja krvnih ugrušaka, nikad nemojte propustiti dozu lijeka.
♦ Ne smijete prestati uzimati Xarelto bez prethodnog savjetovanja s liječnikom jer se tako može
povećati rizik od stvaranja krvnih ugrušaka.
♦ Obavijestite svog liječnika ako trenutno uzimate bilo koje druge lijekove, ili ste ih nedavno uzimali
ili ih namjeravate početi uzimati, prije nego počnete uzimati Xarelto.
♦ Obavijestite liječnika da uzimate lijek Xarelto prije bilo kakve operacije ili invazivnog postupka.
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Kada trebam potražiti savjet liječnika?
Prilikom uzimanja antikoagulacijskih lijekova kao što je Xarelto, važno je biti svjestan mogućih
nuspojava. Krvarenje je najčešća nuspojava. Ne započinjite uzimati Xarelto bez prethodnog dogovora
s liječnikom ako znate da ste izloženi povećanom riziku od krvarenja. Odmah obavijestite svog
liječnika ako imate neki od znakova ili simptoma krvarenja poput sljedećih:
♦ bol
♦ oticanje ili nelagodu
♦ glavobolju, omaglicu ili slabost
♦ neobično stvaranje modrica, krvarenje iz nosa, krvarenje iz desni, rane kojima treba dugo da
prestanu krvariti
♦ menstrualno ili vaginalno krvarenje obilnije nego uobičajeno
♦ krv u mokraći koja može biti ružičasta ili smeđa, crvena ili crna stolica
♦ iskašljavanje krvi ili povraćanje krvi ili sadržaja nalik talogu crne kave
Kako uzimati Xarelto?
♦ Kako bi se osigurala optimalna zaštita, Xarelto
- od 2,5 mg može se uzimati s hranom ili bez nje
- od 10 mg može se uzimati s hranom ili bez nje
- od 15 mg se mora uzimati s hranom
- od 20 mg se mora uzimati s hranom
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B. UPUTA O LIJEKU
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