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2



3

Xarelto®: Személyre szabott 
adagolás kardiovaszkuláris 
betegei számára1

Stroke megelőzés

A stroke és a szisztémás embolizáció megelőzése1

Egy vagy több stroke kockázati 
tényezővel rendelkező  
non-valvuláris PF betegeka 20 mg naponta 

egyszer
CrCl ≥50 ml/perc

15 mg naponta 
egyszer

CrCl 15–49 ml/percb

vagy

Vénás védelem

A tüdőembólia (PE) és a mélyvénás trombózis (MVT) kezelése és a  
visszatérő PE/MVT megelőzése (felnőtt betegeknél)c,1

20 mg naponta 
egyszerb,d

A 22. naptól

20 mg naponta 
egyszerb,d,e

A 6. hónaptól1 - 21. nap

15 mg naponta 
kétszerb

10 mg naponta 
egyszerb

vagy

Az egyéni kockázat felmérése alapján

A vénás tromboembólia (VTE) megelőzése1 

A következő esetekben:

-  Elektív csípőprotézis-műtét
-  Elektív térdprotézisműtét 10 mg naponta 

egyszerb

A Xarelto® 15 mg és 20 mg tablettát étkezés közben kell bevenni
A Xarelto® 10 mg tabletta étkezés közben vagy étkezésen kívül is bevehető

aMint például pangásos szívelégtelenség, hypertonia, ≥75 éves életkor, diabetes mellitus, korábbi stroke vagy tranziens 
ischaemiás attak. bCrCl <15 ml/perc esetén alkalmazása nem javasolt; CrCl 15–29 ml/perc és olyan betegek esetén, akik 
CrCl 30–49 ml/perc érték mellett egyidejűleg a rivaroxaban plazmakoncentrációját növelő gyógyszert szednek, óvatosság 
szükséges. cNem ajánlott nem frakcionált heparin alternatívájaként olyan PE betegeknél, akik hemodinamikailag instabilak, 
vagy akiknél felmerül a trombolízis vagy pulmonális embolektómia. dCrCl 15–49 ml/perc esetén megfontolandó a dózis 
csökkentése naponta egyszer 20 mg-ról naponta egyszer 15 mg-ra, ha a betegnél a vérzés becsült kockázata meghaladja  
a visszatérő PE/MVT kockázatát. A naponta egyszeri 15 mg alkalmazására vonatkozó ajánlás farmakokinetikai modellezésen 
alapul, és nem vizsgálták ebben a klinikai elrendezésben.eA visszatérő VTE magas kockázata esetén (komplikált társbetegségek 
és/vagy visszatérő PE/MVT naponta egyszer 10 mg Xarelto® kezelés melletti meghosszabbított prevenció során).
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Vaszkuláris védelem

Aterotrombotikus események megelőzése1

Koronáriabetegséggel (CAD) 
vagy szimptómás perifériás 
érbetegséggel (PAD) diagnosztizált, 
az ischaemiás események nagy 
kockázatának kitett betegeknél 
és tünetekkel járó PAD miatt az 
alsó végtagon nemrégiben végzett 
revascularisatiós eljáráson átesett 
betegeknél.

ASA  
75–100 mg dózis 
naponta egyszerb

Xarelto® 
vaszkuláris dózis 

2,5 mg naponta 
kétszerc 

Akut koronária szindrómát (ACS) követő szekunder prevenció1

Trombocita-gátló kezeléssel 
kombinációband emelkedett 
kardiális biomarkerszinttel 
rendelkező felnőtt betegeknéle

Trombocita-gátló 
kezelésd

Xarelto® 
vaszkuláris dózis 

2,5 mg naponta 
kétszerc 

CAD VAGY SZIMPTÓMÁS PAD

A Xarelto® 2,5 mg tabletta étkezés közben vagy étkezésen kívül is bevehető

 
b75–100 mg naponta egyszer. cCrCl <15 ml/perc esetén alkalmazása nem javasolt; CrCl 15–29 ml/perc és olyan 
betegek esetén, akik CrCl 30–49 ml/perc érték mellett egyidejűleg a rivaroxaban plazmakoncentrációját növelő 
gyógyszert szednek, óvatosság szükséges. dASA önmagában vagy ASA plusz clopidogrel vagy ticlopidin. A más 
trombocitaaggregáció-gátló hatóanyagokkal, pl. prasugrellel vagy ticagrelorral kombinációban végzett kezelést nem 
vizsgálták, és nem ajánlott. eTroponin-I/T; kreatin-kináz izom és agyi izoenzim (CK-MB).
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Hatásmechanizmus1,3

A Xarelto® gyors hatáskezdettel rendelkező,  
orális, direkt Xa faktor gátló, amely egyszerű 
adagolással védi az Ön betegét1

Jellemzők

Alkalmazás Orális

Biohasznosulás
80–100%1

A 15 mg és a 20 mg tablettát étkezés közben kell bevenni1

A 2,5 mg és a 10 mg tabletta étkezéstől függetlenül szedhető1

Felezési idő
5–9 óra fiatal felnőtteknél1

11–13 óra időseknél1

A plazma 
csúcskoncentráció 
eléréséig eltelő idő

2–4 óra1

Renális kiválasztás 
változatlan formában

~33%1

Gyors hatáskezdet3

 ◆ A Xarelto® olyan gyorsan hat, mint az enoxaparin, de nincs szükség injekciókra3
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Non-valvuláris  
pitvarfibrilláció1

Indikáció1

 ◆ Stroke és szisztémás embolizáció megelőzése egy vagy több kockázati 
tényezővel rendelkező felnőtt PF betegeknél

 ◆ Kockázati tényezők többek között: pangásos szívelégtelenség, hypertonia, 
≥75 éves életkor, diabetes mellitus és korábbi stroke vagy TIA

Kezelés1

Egyszerű adagolás, a dózis csökkentése csak vesekárosodásban szenvedő 
betegek körében szükséges

Felnőtt PF betegek

Normál vesefunkció
CrCl ≥50 ml/perc

20 mg naponta egyszer

Vesekárosodás
CrCl 15–49 ml/perc

15 mg naponta egyszera

CrCl <15 ml/perc Nem javasolt

Fontos megjegyzések1

 ◆ A Xarelto® korai védelmet biztosít, és a kezelést hosszú távon folytatni kell, 
feltéve, hogy a stroke és a szisztémás embolizáció megelőzésének előnye 
meghaladja a vérzés kockázatát

 ◆ A Xarelto® nem javasolt szívbillentyű-protézissel élő betegek részére

A Xarelto® 15 mg és 20 mg tablettát étkezés közben kell bevenni

aCrCl 15–29 ml/perc és olyan betegek esetén, akik CrCl 30–49 ml/perc érték mellett egyidejűleg a rivaroxaban 
plazmakoncentrációját növelő gyógyszert szednek óvatosság szükséges.
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Különleges betegcsoportok

Kardioverzió

Ajánlások az X-VeRT vizsgálat alapján1,4

Megnyugtató biztonságosság a KVA-hoz képest antikoaguláns kezelés alatt 
álló és kardioverzión áteső PF betegeknél 

Kardioverzión áteső felnőtt PF betegeka

≥4 órával  
a kardioverzió előtt

≥4 héttel  
a kardioverzió után

TEE*-vel irányított 
kardioverziób,1,4

20 mg naponta  
egyszerc

20 mg naponta egyszerc

A hosszú távú antikoaguláció 
szükségességének értékelése5

≥3 héttel a kardioverzió  
előtt adherens betegeknél

≥4 héttel  
a kardioverzió után

Nem TEE-vel irányított 
kardioverziód,1,4

20 mg naponta  
egyszerc

20 mg naponta egyszerc

A hosszú távú antikoaguláció 
szükségességének értékelése5

A Xarelto® 20 mg tablettát étkezés közben kell bevenni

aA kardioverzió előtt minden betegnél meg kell győződni arról, hogy a beteg az előírások szerint szedte a Xarelto®-t. 
bTEE-vel irányított (orális antikoagulánssal nem kezelt/kezeletlen vagy tapasztalt betegek) VAGY adherens betegek, 
akiket orális antikoagulánssal előkezeltek ≥3 hétig. cA vesekárosodásban szenvedő betegekre vonatkozó adagolási 
ajánlásokat lásd a 2. és 5. oldalon. dOrális antikoagulánssal nem megfelelően kezelt betegek, nincs TEE tervezve. 

* TEE: transzezofagális echokardiográfia
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Különleges betegcsoportok

PCI*

Ajánlások a PIONEER  
AF-PCI alapján1,7

PCI-n és sztentbeültetésen áteső felnőtt PF betegeka

Legfeljebb 12 hónap 12 hónap után

15 mg naponta egyszer
P2Y12 inhibitorral 
kombinációbanb

20 mg naponta  
egyszerc

A Xarelto® 15 mg és 20 mg tablettát étkezés közben kell bevenni
A Xarelto® 10 mg tabletta étkezés közben vagy étkezésen kívül is bevehető

aKorlátozottan állnak rendelkezésre hatékonyságra vonatkozó adatok a PCI populációban. Nem állnak rendelkezésre 
adatok olyan betegek köréből, akiknek kórtörténetében stroke/TIA szerepel. bKözepesen súlyos vesekárosodásban 
szenvedő betegeknél (CrCL =30–49 ml/min ) napi egyszeri 10 mg Xarelto® P2 Y12 inhibitorral együtt. cKözepesen súlyos 
vesekárosodásban szenvedő betegeknél (CrCL =30–49 ml/min ) napi egyszeri 15 mg Xarelto®

* PCI: percutan coronaria intervenció
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Tüdőembólia és mélyvénás 
trombózis1,8,9

Indikáció1

 ◆ A PE/MVT kezelése és a visszatérő PE/MVT megelőzése felnőtt betegeknél

Kezelés1,8,9

Egyszerűsített adagolás, amellyel 21 napon belül igazolták a vérrög 
regresszióját, és tartós védelmet biztosít.1,8,9

Felnőtt betegek

1 - 21. nap A 22. naptól A 6. hónaptól

Normál 
vesefunkció
CrCl ≥50 ml/perc

15 mg naponta 
kétszer

PE vagy MVT 
diagnózistól kezdve

20 mg naponta 
egyszer

A visszatérő VTE magas 
kockázata esetén:
·  Komplikált társbetegségek
·  Visszatérő PE vagy MVT a 
meghosszabbított kezelés 
alatt. a

20 mg naponta 
egyszer

Vesekárosodás
CrCl 15–49 ml/perc

15 mg naponta 
kétszerb

20 mg naponta 
egyszerb,c

10 mgb,d naponta 
egyszer vagy  

20 mgb,c naponta 
egyszer

CrCl <15 ml/perc Nem javasolt

Kezdeti, magas  
kockázatú időszak1,10

Folyamatos 
kezelés1

Ameddig  
a kockázat  

fennáll1

Fontos megjegyzések1

 ◆ A naponta 2 x 15 mg-s dózis az első 21 napon át kezeli a kezdeti vérrögöt, 
és véd a korai visszatérő VTE ellen1,8,9

 ◆ A Xarelto® nem javasolt az UFH alternatívájaként olyan PE betegeknél,  
akik hemodinamikailag instabilak, vagy akiknél felmerül a trombolízis  
vagy pulmonális embolektómia lehetősége

 ◆ A kezelés időtartamát egyénileg kell meghatározni a kezelés előnyének  
a vérzési kockázattal szembeni körültekintő értékelését követően

 ◆ Amikor a visszatérő MVT és PE tartós megelőzése indokolt (legalább  
6 hónapos MVT- vagy PE-kezelés befejezését követően), a javasolt adag 
naponta egyszer 10 mg. A visszatérő MVT vagy PE magas kockázata esetén, 
például komplikált társbetegségek vagy visszatérő MVT vagy PE eseténa 
megfontolandó a naponta egyszer 20 mg Xarelto® kezelés

A Xarelto® 15 mg és 20 mg tablettát étkezés közben kell bevenni
A Xarelto® 10 mg tabletta étkezés közben vagy étkezésen kívül is bevehető

aNaponta egyszer 10 mg Xarelto® kezelés alatt. bCrCl 15–29 ml/perc és olyan betegek esetén, akik CrCl 30–49 ml/perc 
érték mellett egyidejűleg a rivaroxaban plazmakoncentrációját növelő gyógyszert szednek, óvatosság szükséges. 
cCrCl 15–49 ml/perc esetén megfontolandó a 15 mg naponta egyszeri alkalmazása, ha a betegnél a vérzés becsült 
kockázata meghaladja a visszatérő PE/MVT kockázatát. A naponta egyszer 15 mg alkalmazására vonatkozó ajánlás 
farmakokinetikai modellezésen alapul, és nem vizsgálták ebben a klinikai helyzetben. dNaponta egyszer 10 mg 
esetén nincs szükség dózisillesztésre.

10 mg naponta  
egyszer vagy
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Gyermekgyógyászati 
alkalmazás

Xarelto 1 mg/ml granulátum belsőleges szuszpenzióhoz  
(30 kg alatti testtömegű gyermekek):

Vénás thromboembolia (VTE) kezelése, valamint VTE megelőzése érett 
újszülötteknél, csecsemőknél és kisgyermekeknél, gyermekeknél és  
(18 évesnél fiatalabb) serdülőknél, legalább 5 nappal a kezdeti  
parenterális antikoaguláns kezelés után.

Xarelto 15 mg filmtabletta:

Vénás thromboembolia (VTE) kezelése, valamint VTE megelőzése 30 kg és 
50 kg közötti testtömegű gyermekeknél és (18 évesnél fiatalabb) serdülőknél, 
legalább 5 nappal a kezdeti parenterális antikoaguláns kezelés után.

Xarelto 20 mg filmtabletta:

Vénás thromboembolia (VTE) kezelése, valamint VTE megelőzése 50 kg feletti 
testtömegű gyermekeknél és (18 évesnél fiatalabb) serdülőknél, legalább 5 
nappal a kezdeti parenterális antikoaguláns kezelés után.
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RIVAROXABAN TESTTÖMEG ALAPJÁN AJÁNLOTT DÓZISA 
GYERMEKEKNEK AZ IDŐRE SZÜLETETT ÚJSZÜLÖTTEKTŐL  
A 18. ÉVÜKET MÉG BE NEM TÖLTÖTT GYERMEKEKIG  
(ML A SZUSZPENZIÓ, ÉS MG A TABLETTÁK ESETÉN)

A gyermek testtömegét monitorozni kell, és a dózist rendszeresen ellenőrizni kell, 
különösen a 12kg-nál alacsonyabb súlyú gyermekek esetén. Ezzel biztosítható a terápiás 
adag fenntartása.

A gyógyszer alkalmazása nem javasolt olyan 6 hónaposnál fiatalabb gyermekeknek, akik:

    a 37. gesztációs hét előtt születtek, vagy

     testtömegük nem éri el a 2,6kg-ot, vagy

    10 napnál rövidebb ideig kaptak orális táplálást,

ugyanis ezeknél a betegeknél a rivaroxaban adagolását nem lehet biztonságosan 
meghatározni. 

Az gyermekgyógyászati alkalmazás részleteit illetően kérjük olvassa 
el a hatályos Alkalmazási előírást!

 Gyógyszer-
forma

Testtömeg 
[kg]

Adagolási rend  [mg] Teljes napi 
adag [mg]

1 mg rivaroxaban 1 ml szuspenziónak felel meg

Min Max Napi 
egyszer

Napi 
2-szer

Napi 
3-szor

Belsőleges 
szuszpenzió

2,6 < 3 0,8 mg 2,4 mg

3 < 4 0,9 mg 2,7 mg

4 < 5 1,4 mg 4,2 mg

5 < 7 1,6 mg 4,8 mg

7 < 8 1,8 mg 5,4 mg

8 < 9 2,4 mg 7,2 mg

9 < 10 2,8 mg 8,4 mg

10 < 12 3,0 mg 9,0 mg

12 < 30 5 mg 10 mg

Tabletta vagy 
belsőleges 

szuszpenzió

30 < 50 15 mg 15 mg

≥ 50 20 mg 20 mg
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Csípő- vagy 
térdprotézisműtét1

Indikáció1

 ◆ VTE megelőzése felnőtt betegeknél elektív csípő- vagy  
térdprotézisműtétet követően

Kezelés1

Egyszerű adagolás mind normál vesefunkció, mind vesekárosodás esetén1

Felnőtt betegek

Normál vesefunkció
CrCl ≥50 ml/perc

10 mg naponta egyszer

Vesekárosodás
CrCl 15–49 ml/perc

10 mg naponta egyszera

CrCl <15 ml/perc Nem javasolt

Térdprotézisműtét: 2 hét1

Csípőprotézis-műtét: 5 hét1

Fontos megjegyzések1

 ◆ Nincs szükség műtét előtti antikoaguláns kezelésre

 ◆ A Xarelto® kezelést a műtét után 6–10 órával kell elkezdeni, amennyiben  
a beteg hemosztázisa helyreállt

 ◆ A hemosztázis zavartalansága érdekében NE kezdje el a kezelést a műtét 
utáni 6 órán belül

A Xarelto® 10 mg tabletta étkezés közben vagy étkezésen kívül is bevehető

aCrCl 15–29 ml/perc és olyan betegek esetén, akik CrCl 30–49 ml/perc érték mellett egyidejűleg a rivaroxaban 
plazmakoncentrációját növelő gyógyszert szednek, óvatosság szükséges.
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Krónikus koronária- vagy 
perifériás érbetegség1

Indikáció1

 ◆ Az aterotrombotikus események megelőzése koszorúérbetegségben  
(CAD) vagy tünetekkel járó perifériás érbetegségben (PAD) szenvedő,  
az ischaemiás események nagy kockázatának kitett felnőtt betegeknél

Kezelés1

Kettős útvonalgátlás naponta kétszer 2,5 mg Xarelto® vaszkuláris dózissal  
és ASA-val 

A Xarelto® 2,5 mg tabletta étkezés közben vagy étkezésen kívül is bevehető

a75–100 mg naponta egyszer. CAD/PAD betegeknél a naponta kétszer 2,5 mg Xarelto® vaszkuláris dózist csak ASA-val 
kombinációban vizsgálták; a kettős trombocita gátló kezelést nem vizsgálták ezeknél a betegeknél naponta kétszer 
2,5 mg Xarelto® vaszkuláris dózis mellett. bCrCl 15–29 ml/perc és olyan betegek esetén, akik CrCl 30–49 ml/perc  
érték mellett egyidejűleg a rivaroxaban plazmakoncentrációját növelő gyógyszert szednek, óvatosság szükséges.

Felnőtt betegek

Normál vesefunkció
CrCl ≥50 ml/perc

ASA
75–100 mg dózis 
naponta egyszera

Xarelto® vaszkuláris 
dózis 

2,5 mg naponta kétszer

Vesekárosodás
CrCl 15–49 ml/perc

ASA
75–100 mg dózis 
naponta egyszera

Xarelto®  
vaszkuláris dózis

2,5 mg naponta kétszerb

CrCl <15 ml/perc Nem javasolt

Fontos megjegyzések1

 ◆ Tünetekkel járó PAD miatt az alsó végtagon nemrégiben végzett 
revascularisatiós eljáráson átesett betegeknél is alkalmazható (VOYAGER 
vizsgálat eredeményei alapján)

 ◆ Ellenjavallt korábbi vérzéses vagy lacunaris stroke, illetve egy hónapon 
belül bármilyen stroke esetén

 ◆ ≥75 éves vagy alacsonyabb testsúlyú (<60 kg) betegeknél körültekintően 
alkalmazandó 

 ◆ A kezelés időtartamát az egyes betegek számára egyénileg kell 
meghatározni a rendszeres vizsgálatok alapján, és figyelembe kell venni  
a trombotikus események kockázatát a vérzési kockázattal szemben

 ◆ Akut trombotikus esemény vagy vaszkuláris beavatkozás és a kettős 
trombocitagátló kezelés szükségessége esetén, a naponta kétszer 2,5 mg 
Xarelto® kezelés folytatását az esemény típusától, illetve az eljárástól és a 
trombocita gátló kezelési rendtől függően kell mérlegelni

 ◆ CAD-ban és súlyos szimptómás szívelégtelenségben szenvedő betegeknél 
ASA-val együtt adva óvatosan kell használni, mert a vizsgálati adatok azt 
mutatják, hogy ezeknek a betegeknek kevesebb előnye származhat a 
Xarelto® kezelésből.

+
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Akut koronária szindróma1

Indikáció1

 ◆ A naponta 2 x 2,5 mg Xarelto® csak acetilszalicilsavval (ASA) vagy ASA-val  
és clopidogrellel vagy tiklopidinnel együtt alkalmazva az atherothromboticus 
események megelőzésére javallott olyan felnőtt betegeknél, akik emelkedett 
cardialis biomarker szintekkel társult akut coronaria szindrómán (ACS) estek át.a

Kezelés1

Gondoskodjon a felelős használatról: Xarelto® naponta 2 x 2,5 mg 12 hónapig  
a TAG mellett

Felnőtt betegek

Normál vesefunkció
CrCl ≥50 ml/perc

Trombocita-gátló 
kezelés b

Xarelto®  
vaszkuláris dózis 

2,5 mg naponta kétszer

Vesekárosodás
CrCl 15–49 ml/perc

 

CrCl <15 ml/perc Nem javasolt

Fontos megjegyzések1

 ◆ Korábbi stroke vagy TIA esetén ellenjavallt

 ◆ ≥75 éves kor vagy alacsony testsúly (<60 kg) esetén körültekintően 
alkalmazandó

 ◆ A kezelést rendszeresen értékelni kell az egyes betegeknél, az ischaemiás  
és vérzéses események kockázatának mérlegelésével

 ◆ Az akut koronária szindrómás esemény stabilizálása után a lehető 
leghamarabb kezdje el a naponta kétszer 2,5 mg Xarelto® kezelést

 •   A Xarelto® kezelést legkorábban 24 órával a kórházi felvétel után kell elindítani
 •   A Xarelto® kezelést akkor kell elkezdeni, amikor a parenterális 

antikoaguláns kezelést rendes esetben abbahagynák

 ◆ A kezelés 12 hónapról maximum 24 hónapra történő meghosszabbításáról 
minden beteg esetén egyénileg kell döntenid

A Xarelto® 2,5 mg tabletta étkezés közben vagy étkezésen kívül is bevehető

aTroponin-I/T; kreatin-kináz izom és agyi izoenzim (CK-MB). bÖnmagában adott ASA-val vagy ASA plusz 
clopidogrel vagy ticlopidin. A más trombocita gátló hatóanyagokkal, pl. prasugrellel vagy ticagrelorral 
kombinációban végzett kezelést nem vizsgálták, és nem ajánlott. cCrCl 15–29 ml/perc és olyan betegek esetén, 
akik CrCl 30–49 ml/perc érték mellett egyidejűleg a rivaroxaban plazmakoncentrációját növelő gyógyszert 
szednek, óvatosság szükséges. d24 hónapon keresztül gyűjtött adatok korlátozottan állnak rendelkezésre.

+Trombocita-gátló 
kezelésb

Xarelto®  
vaszkuláris dózis

2,5 mg naponta kétszerc
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Gyakorlati útmutató1

Az INR-vizsgálat a KVA hatásainak mérésére 
szolgál1
Ha egy átállási időszak során meg kell határozni a KVA farmakodinámiás 
hatásait, a Xarelto® mélyponti koncentrációjánál (a Xarelto® legutóbbi dózisa 
után 24 órával) mért INR értékek informatívak, mert ilyenkor a Xarelto® csak 
minimálisan befolyásolja az INR mérési eredményeket

Xarelto®

24 óra
Az INR értékekre gyakorolt hatás 
minimális 24 órával a Xarelto® 
legutóbbi dózisa után

Xarelto®1 terápiában részesülő betegek perioperatív kezelése

Xarelto® 10/15/20 mg  
Xarelto® leállítása ≥24 
órával a műtét előtt

Műtét
Xarelto® újraindítása  
A megfelelő hemosztázis  
elérése után

A Xarelto® újrakezdéseA Xarelto® leállítása

Xarelto® 2,5 mg 
Xarelto® leállítása  
≥12 órával a műtét előtt

Műtét
Xarelto® újraindítása  
A megfelelő hemosztázis  
elérése után

A Xarelto® újrakezdéseA Xarelto® leállítása

 ◆  Ha az eljárás nem késleltethető, mérlegelni kell a vérzés fokozott 
kockázatát a beavatkozás sürgősségével szemben

 ◆  A Xarelto® kezelést az invazív eljárás vagy a műtéti beavatkozás után 
a lehető leghamarabb újra kell kezdeni, feltéve, hogy a klinikai helyzet 
megengedi, és elérték a megfelelő hemosztázist
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Xarelto®1 terápiában részesülő betegek perioperatív kezelése

Gyakorlati útmutató1

Neuraxiális anesztézia1

Katéterek
 ◆ Az epidurális katéter eltávolítása előtt legalább a felezési idő 2 × -esének, 

vagyis ≥18 órának el kell telnie fiatal betegek esetében és legalább 26 órának 
idős betegek esetében a Xarelto® utolsó alkalmazása után

 ◆  A katéter eltávolítása után legalább 6 órának el kell telnie a következő 
Xarelto® dózis alkalmazása előtt

Ha traumatizáló punkció történik, a Xarelto® alkalmazását 24 óráig késleltetni kell

Ezekben a helyzetekben nem rendelkezünk klinikai tapasztalatokkal az 
önmagában adott ASA-val vagy ASA plusz clopidogrellel vagy ticlopidinnel adott 
Xarelto® 2,5 mg alkalmazásával, illetve a 15 mg/20 mg Xarelto® alkalmazásával 
kapcsolatban. A Xarelto® és a neuraxiális (epidurális/spinális) anesztézia vagy 
a lumbálpunkció egyidejű alkalmazásához társuló potenciális vérzési kockázat 
csökkentése érdekében vegye figyelembe a rivaroxaban farmakokinetikai profilját. 
Az epiduralis katéter elhelyezését vagy eltávolítását, illetve a lumbálpunkciót a 
legjobb akkor végezni, amikor a rivaroxaban antikoaguláns hatása várhatóan 
alacsony. A megfelelően alacsony antikoaguláns hatás elérének pontos idejét 
azonban nem ismerjük az egyes betegeknél.

Utolsó  
Xarelto® adag

Katéter 
eltávolítása

Következő 
Xarelto® adag

Várjon ≥18 órát
IDŐS BETEGEK ESETÉBEN 26 ÓRÁT

Várjon ≥6 órát
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Terápiaváltás

KVA-ról Xarelto®1-ra

A KVA leállítása Xarelto® elindítása

A stroke és a szisztémás 
embolizáció megelőzése:
Xarelto® indítása, ha INR ≤3,0

PE/MVT kezelése és a visszatérő  
PE/MVT megelőzése:
Xarelto® indítása, ha INR ≤2,5

Xarelto®KVA

A szükséges napi dózishoz lásd az 
adagolási ajánlást

Terápiaváltás a stroke és szisztémás embolizáció 
megelőzése céljából kezelt PF betegek körében1

 ◆  A KVA kezelést le kell állítani

 ◆ A KVA-k maradványhatásának értékeléséhez szorosan ellenőrizni kell az INR értéket

 ◆ A Xarelto® terápiát el kell kezdeni, ha az INR ≤3,0

 ◆ A Xarelto® bevétele után az INR értékek hamisan magasak lesznek,  
és nem értékelhetők

Terápiaváltás PE vagy MVT miatt vagy a visszatérő 
PE vagy MVT megelőzése érdekében kezelt betegek 
körében1

 ◆  A KVA kezelést le kell állítani

 ◆ A KVA-k maradványhatásának értékeléséhez szorosan ellenőrizni kell az INR értéket

 ◆ A Xarelto® terápiát el kell kezdeni, ha az INR ≤2,5

 ◆ A Xarelto® bevétele után az INR értékek hamisan magasak lesznek,  
és nem értékelhetők

Xarelto®-ról KVA-ra1

 ◆  A terápiaváltás során fontos, hogy gondoskodjanak a megfelelő 
antikoagulációról, a  vérzési kockázat minimalizálása mellett

 ◆  KVA-ra váltáskor a Xarelto® és a KVA alkalmazását úgy kell végezni,  
hogy átfedjék egymást, amíg az INR ≥2,0 nem lesz. A terápiaváltási időszak 
első 2 napján a szokásos KVA kezdőadagolást kell alkalmazni, amelyet az 
INR meghatározással irányított KVA-adagolás követ

 ◆ Az INR meghatározása nem alkalmas a Xarelto® antikoaguláns aktivitásának 
mérésére. Amíg a beteg a Xarelto®-t és a KVA-t is szedi, az INR-vizsgálatot nem 
szabad az előző adag Xarelto® bevételétől számított 24 órán belül elvégezni, ezt 
közvetlenül a következő adag Xarelto® bevétele előtt kell megtenni. Ha a beteg 
abbahagyta a Xarelto® szedését, akkor az INR-vizsgálat az utolsó adag bevételét 
követő 24 óra után biztonsággal végezhető.
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Terápiaváltás

Parenterális antikoagulánsokról Xarelto®1-ra
Terápiaváltás az összes betegnél
 ◆ Kezdje el a Xarelto® adását a parenterális antikoaguláns (pl. LMWH) 

következő tervezett alkalmazása előtt 0–2 órával. Ha folyamatosan adott 
intravénás antikoagulánst (pl. UFH) használ, kezdje a Xarelto®-t akkor, 
amikor ezt a kezelést leállítják 

A kezelések között nincs átfedés1

A parenterális antikoaguláns 
leállítása

A Xarelto® kezdése

Xarelto®Parenterális antikoaguláns

Kezdje el a Xarelto® adását a parenterális 
antikoaguláns következő tervezett 
alkalmazása előtt 0–2 órával.1

Nincs szükség a véralvadás rutinszerű 
monitorozásáraa

Terápiaváltás PE vagy MVT miatt, vagy a visszatérő 
PE/MVT megelőzése érdekében kezelt betegek 
körében1

Adagolás parenterális antikoaguláns kezelésen lévő 
betegek részére az első 3 héten
 ◆ Kezdje a Xarelto®-t az összes beteg terápiaváltására vonatkozó általános 

útmutatás követésével

 ◆  Folytassa a Xarelto® napi kétszeri adagolási rendjét addig, amíg a beteg 
összesen 3 heti antikoaguláns terápiát nem kap, figyelembe véve minden 
korábbi parenterális antikoaguláns terápiát. Majd váltson a Xarelto® 
naponta egyszeri adagolási rendjére az alkalmazási előiratnak megfelelően

A kezelések között nincs átfedés1

A parenterális antikoaguláns 
leállítása

A Xarelto® 
kezdése

15 mg naponta 
kétszerb

3 hét után
 

Xarelto®.Parenterális antikoaguláns

Kezdje el a Xarelto® adását a parenterális 
antikoaguláns következő tervezett 
alkalmazása előtt 0–2 órával.1

Nincs szükség a véralvadás rutinszerű 
monitorozásáraa

aAz INR értékek nem használhatók, mert nem megbízható mérőeszközei a Xarelto® antikoaguláns aktivitásának.  
bA vesekárosodásban szenvedő betegek adagolására vonatkozóan lásd a 8. oldalt.

20 mg naponta  
egyszerb
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Terápiaváltás

Terápiaváltás a PE vagy MVT miatt vagy  
a visszatérő PE/MVT megelőzése érdekében  
kezelt betegek körében1

Adagolás antikoaguláns kezelésben részesülő 
betegek körében 3 hét után1

A kezelések között nincs átfedés1

A parenterális antikoaguláns 
leállítása

A Xarelto® kezdése

Xarelto®Parenterális antikoaguláns

Kezdje el a Xarelto® adását a parenterális 
antikoaguláns következő tervezett 
alkalmazása előtt 0–2 órával.1

Nincs szükség a véralvadás rutinszerű 
monitorozásáraa

Xarelto®-ról parenterális antikoagulánsokra1

 ◆ Akkor alkalmazza az első adag parenterális antikoagulánst (pl. szubkután 
LMWH-t vagy intravénás UFH-t), amikor a következő Xarelto® adagra  
sor kerülne

A kezelések között nincs átfedés1

A Xarelto® leállítása A parenterális antikoaguláns 
elindítása

Parenteralis antikoagulánsXarelto®

Nincs szükség a véralvadás rutinszerű 
monitorozásáraa

aAz INR értékek nem használhatók, mert nem megbízható mérőeszközei a Xarelto® antikoaguláns aktivitásának. 
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Terápiaváltás

Egyéb NOAC-ról Xarelto®-ra11 
 ◆ Akkor alkalmazza az első adag Xarelto®-t, amikor a másik NOAC következő 

adagjára sor kerülne 

 ◆ Olyan helyzetekben, amikor a terápiás értéknél magasabb  
NOAC-plazmakoncentráció várható (pl. vesekárosodásban szenvedő 
betegeknél), megfontolható a hosszabb intervallum az első NOAC  
leállítása és a Xarelto® elkezdése közötta

A kezelések között nincs átfedés1

Egyéb NOAC-ok leállítása A Xarelto® kezdése

Xarelto®Egyéb NOAC

Nincs szükség a véralvadás rutinszerű 
monitorozásárab

Xarelto®-ról egyéb NOAC-ra11

 ◆ Akkor alkalmazza az első adagot a másik NOAC-ból, amikor a következő 
Xarelto®-adagra sor kerülne

 ◆ Olyan helyzetekben, amikor a terápiás értéknél magasabb  
NOAC-plazmakoncentráció várható (pl. vesekárosodással élő betegeknél), 
megfontolható a hosszabb intervallum a Xarelto® leállítása és a a másik 
NOAC elkezdése közötta

A kezelések között nincs átfedés1

A Xarelto® leállítása Egyéb NOAC kezdése

Egyéb NOACXarelto®

Nincs szükség a véralvadás rutinszerű 
monitorozásárab

aAz időintervallum hosszát megfelelő orvosi értékelést követően az orvosnak kell meghatároznia.  
bAz INR értékek nem használhatók, mert nem megbízható mérőeszközei a Xarelto® antikoaguláns aktivitásának.
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Terápiaváltás

DAPT*-ról Xarelto® vaszkuláris dózisra plusz ASA-ra
 ◆  Az alacsony dózisú ASA-t a terápiaváltás során végig folytatni kell

 ◆  A DAPT és a Xarelto® vaszkuláris dózis közti rövid ideig tartó szünet lényeges  
a hármas terápiához társuló magasabb vérzési kockázat elkerülése érdekében

 ◆  A szünet hosszát az alapján kell meghatározni, hogy mit javasol a gyártó a 
P2Y12-inhibitor műtét előtti leállításakor. A clopidogrel,12 a prasugrel13  
és a ticagrelor14 P2Y12-inhibitorok esetén ez legalább 7 nap

A kezelések között nincs átfedés1

*DAPT: kettős trombocitaaggregáció-gátlás

P2Y12-inhibitor leállítása 7 napos szüneta A Xarelto® kezdése

Xarelto®DAPT

Nincs szükség a véralvadás 
rutinszerű monitorozásárab

 Az ASA-t végig folytatni kell

 aVagy a gyártónak a P2Y12-inhibitor műtét előtti leállítására vonatkozó ajánlásával megegyező.  
bAz INR értékek nem használhatók, mert nem megbízható mérőeszközei a Xarelto® antikoaguláns aktivitásának.
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Kihagyott adag1

Naponta egyszeri kezelés 10/15/20 mg Xarelto®-val1

 ◆ Ha egy dózist kihagyott, a betegnek azonnal be kell vennie a Xarelto®-t

 ◆ A következő napon folytassa az ajánlott naponta egyszeri gyógyszerbevétellel

 ◆ A dózist nem szabad megduplázni a kihagyott dózis pótlásaként ugyanazon 
a napon

A Xarelto® 15 mg naponta kétszeri kezelési fázisa1

 ◆ Ha egy dózist kihagyott, a betegnek azonnal be kell vennie a Xarelto®-t 
annak érdekében, hogy biztosítsa a naponta 30 mg Xarelto® bevételét  
Ebben az esetben két 15 mg-os tabletta bevehető egyszerre

 ◆ A következő napon folytassa a szokásos naponta kétszer 15 mg adagolással

Naponta kétszeri kezelés 2,5 mg Xarelto®-val1

 ◆ Ha egy dózist kihagyott, a betegnek az ajánlottak szerint a szokásos adaggal 
kell folytatnia a következő tervezett időpontban

 ◆ A dózist nem szabad megduplázni a kihagyott dózis pótlásaként

Túladagolás1

 ◆ A korlátozott felszívódásnak köszönhetően plafonhatás várható az átlagos 
plazmaexpozíció további növekedése nélkül a terápiás adagon felüli, 50 mg 
vagy magasabb Xarelto® dózis esetén 

 ◆ Nem áll rendelkezésre specifikus ellenszer, amely a Xarelto® farmakodinámiás 
hatását semlegesíti 

 ◆ Xarelto® túladagolás esetén megfontolható az aktív szén alkalmazása  
a felszívódás csökkentése érdekében 
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Vérzés kezelése1,5,11

 ◆ A nemzetközi irányelvek (például az ESC vagy az EHRA) és a Xarelto® 
alkalmazási előírása általános stratégiákat ajánl a Xarelto®-val kezelt 
betegek vérzésének leállítására vagy csökkentésére1,5,11

Ezek a stratégiák a vérzés súlyosságától függenek1

1.  Késleltesse a következő adagot, vagy állítsa le a Xarelto®-ta, és szükség 
esetén fontolja meg újra az egyidejűleg alkalmazott gyógyszerelést

2.  Tüneti és helyi intézkedések és általános volumenpótlás

 ◆ Mechanikus kompresszió (például súlyos orrvérzés esetén)

 ◆ Műtéti beavatkozás/hemosztázis

 ◆ Általános volumenpótlás (folyadékpótlás, hemodinamikai támogatás)

 ◆ Vérkészítmények (vörösvértestek vagy friss fagyasztott plazma,  
szükség esetén) vagy vérlemezkék

Olyan ritka esetekben, amikor az életveszélyes 
vérzés nem kontrollálható a fenti intézkedésekkel, 
vagy sürgős műtéti beavatkozások esetén

3.  Speciális vérzéscsillapítás:

 ◆ Fontolja meg a specifikus prokoaguláns antidótum használatát, például 
protrombin komplex koncentrátumot (PCC), aktivált protrombin komplex 
koncentrátumot (APCC) vagy rekombináns VIIa faktort (r-FVIIa)

 ◆ Jelenleg azonban nagyon korlátozottan áll rendelkezésre klinikai 
tapasztalat e készítmények használatára vonatkozóan Xarelto®-val kezelt 
betegek körében

A magas szintű plazmafehérje-kötődés miatt a Xarelto® várhatóan nem 
dializálható.

További részletekkel kapcsolatban lásd a Xarelto® alkalmazási előírását és  
a nemzetközi irányelveket (pl. ESC-EACTS és EHRA)1,5,11

aA Xarelto® felezési ideje 5–13 óra. A kezelés átmeneti vagy végleges leállítását mindig a vérzési kockázat és  
a kezelés leállítása által időnként kiváltott ischaemia fokozott kockázatának mérlegelésével kell végezni.
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Fokozott vérzési kockázatú 
betegek ellátása1

Mint minden antikoaguláns, a Xarelto®  
is növelheti a vérzés kockázatát
A betegek következő alcsoportjai fokozott kockázatnak vannak kitéve, 
és gondosan monitorozni kell őket a vérzési szövődmények jelei 
és tünetei szempontjából. A kezelési döntéseket ezeknél a betegeknél 
azt követően kell meghozni, hogy a kezelés előnyét értékelték a vérzési 
kockázattal szemben.

 ◆ Idősek

 ◆  Csökkent vesefunkció: lásd az 5. és 8–12. oldalt a középsúlyos  
(CrCl 30–49 ml/perc) vagy súlyos (CrCl 15–29 ml/perc) 
vesekárosodásban szenvedő vonatkozóan. CrCl 15–29 ml/perc és  
olyan betegek esetén, akik CrCl 30–49 ml/perc érték mellett egyidejűleg  
a rivaroxaban plazmakoncentrációját növelő gyógyszert szednek, óvatosság 
szükséges. A Xarelto® alkalmazása nem ajánlott CrCl <15 ml/perc esetén.

 ◆ Olyan gyógyszerek együttes szedése, amelyek a hemosztázisra hatnak,  
vagy növelik a rivaroxaban plazmakoncentrációját

•   Óvatosság szükséges olyan betegeknél, akik egyidejűleg  
a hemosztázisra ható gyógyszereket kapnak, például NSAID-okat,  
ASA-t, trombocita gátlókat, SSRI-ket és SNRI-ket

•  Más antikoaguláns szerek egyidejű alkalmazása ellenjavallt, kivéve az 
antikoaguláns terápia váltásánál, vagy ha UFH-t adnak olyan adagban, 
amely szükséges ahhoz, hogy nyitott centrális vénát vagy artériás katéter 
atéter átjárhatóságát fenntartsa

•  A Xarelto® alkalmazása nem javasolt erős CYP3A4- és P-gp inhibitorok 
együttes szedése esetén, például szisztémás azol-antimikotikumok  
(pl. ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol és pozakonazol) vagy  
HIV-proteáz inhibitorok (pl. ritanovir) esetén, mivel ezek a szerek 
növelhetik a rivaroxaban plazmakoncentrációját

•  ACS után a Xarelto® és ASA kezelést vagy Xarelto® és ASA plusz 
clopidogrel/ticlopidin kezelést kapó betegek csak akkor kaphatnak 
egyidejűleg NSAID kezelést, ha az előny meghaladja a vérzési kockázatot

Más vérzéses kockázati tényezők1

Ahogy más véralvadásgátlók, a Xarelto® sem ajánlott fokozott vérzési 
kockázatú betegeknél, például:

 ◆ Veleszületett vagy szerzett vérzészavarok

 ◆ Kezeletlen súlyos artériás hypertonia

 ◆ Gyomor-bélrendszeri betegség aktív fekélyesedés nélkül, amely potenciálisan 
vérzési szövődményekhez vezethet (például gyulladásos bélbetegség, 
oesophagitis, gastritis és gastroesophagealis refluxbetegség)

 ◆ Vaszkuláris retinopathia

 ◆ Bronchiectasia vagy tüdővérzés a kórtörténetben
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A Xarelto® alkalmazása nem 
javasolt a következő esetekben1

 ◆ CrCl <15 ml/perc

 ◆ Szívbillentyű-protézissel élő betegek

 ◆ Az UFH alternatívájaként olyan PE-betegeknél, akik hemodinamikailag 
instabilak, vagy akiknél felmerül a trombolízis vagy pulmonális 
embolektómia 

 ◆ A beteg egyidejűleg erős CYP3A4-induktorokat kap, kivéve, ha szoros 
megfigyelés alatt tartják a trombózis jelei és tünetei miatt

 ◆ A beteg egyidejűleg szisztémás kezelést kap erős CYP3A4- és egyaránt erős 
P-gp-inhibitorokkal, például azol-antimikotikumokkal (ketokonazol, itrakonazol, 
vorikonazol és pozakonazol) vagy HIV-proteáz-inhibitorokkal (pl. ritonavir)

 ◆ A dronedaronnal kapcsolatban korlátozottan rendelkezésre álló klinikai 
adatra tekintettel a Xarelto®-val való egyidejű alkalmazás kerülendő

 ◆ ACS betegek, akik naponta kétszer 2,5 mg Xarelto® vaszkuláris dózist kapnak 
az ASA-val vagy ASA plusz clopidogrelen/ticlopidinen kívüli trombocita gátló 
hatóanyagokkal (pl. praszugrel vagy tikagrelor) kombinációban.

Ellenjavallatok1

A Xarelto® a következő esetekben ellenjavallt1

 ◆  Túlérzékenység a hatóanyaggal vagy bármely segédanyaggal szemben

 ◆ Aktív, klinikailag jelentős vérzés

 ◆ Olyan sérülés vagy betegség, amely a súlyos vérzés jelentős kockázati 
tényezőjének tekinthető. Ide tartozhat a jelenlegi vagy közelmúltbeli gyomor-
bélrendszeri fekély; magas vérzési kockázatú, rosszindulatú daganat jelenléte; 
közelmúltbeli agy- vagy gerincsérülés; közelmúltbeli agy, gerinc- vagy 
szemészeti műtét; közelmúltbeli koponyaűri vérzés; ismert vagy gyanított 
oesophagealis varikozitás; arteriovenózus malformáció; vaszkuláris aneurizmák; 
súlyos intraspinális vagy intracerebrális vaszkuláris rendellenességek

 ◆ Egyidejű kezelés bármely más antikoaguláns szerrel, például UFH-val,  
LMWH-val (enoxaparin, dalteparin stb.); heparinszármazékokkal  
(fodaparinux stb.); orális antikoagulánsokkal (warfarin, dabigatran, apixaban 
stb.); kivéve antikoaguláns terápiaváltásánál, vagy ha UFH-t olyan adagban 
adnak, amely nyílt centrális véna vagy artériás katéter fenntartásához szükséges

 ◆ Véralvadási zavarral és klinikailag jelentős vérzési kockázattal társuló májbetegség, 
beleértve a Child-Pugh B és C osztályba tartozó cirrózisos betegeket

 ◆ Terhesség és szoptatás. A fogamzóképes nőknek kerülniük kell 
a teherbeesést a Xarelto®-val végzett kezelés során. A Xarelto® 
biztonságosságát és hatékonyságát nem állapították meg szoptató nőknél. 
Dönteni kell arról, hogy abbahagyják-e a szoptatást, vagy leállítják  
a kezelést/tartózkodnak a kezeléstől

A naponta kétszer 2,5 mg Xarelto® vaszkuláris 
dózis a következő esetekben is ellenjavallt1

 ◆ ACS betegek korábbi stroke-kal és/vagy TIA-val

 ◆ CAD/PAD betegek korábbi vérzéses vagy lakunáris stroke-kal vagy egy 
hónapon belül elszenvedett bármilyen stroke-kal
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Xarelto® 2.5 mg / 10 mg / 15 mg / 20 mg filmtabletta, 1 mg/ml granulátum 
belsőleges szuszpenzióhoz
(EU/1/08/472). Hatóanyag 2.5 mg, 10 mg, 15 mg és 20 mg rivaroxaban filmtablettánként, 1 mg/ml 
granulátum belsőleges szuszpenzióhoz. 
Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását!  
A hatályos “alkalmazási előírás” teljes szövegét megtalálja az Országos Gyógyszerészeti  
és Élelmezés-egészségügyi Intézet (www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis/) honlapján.

A Bayer a gyógyszerei alkalmazását a hatályos alkalmazási előírás 
szerint ajánlja. Bővebb információért kérjük látogasson el  
a www.baymedinfo.hu oldalra.

Az aktuális árak tekintetében kérjük, ellenőrizze  
a www.neak.gov.hu honlapon található információkat! 
Elérési útvonal: http://www.neak.gov.hu; - Publikus gyógyszertörzs – lakossági tájékoztató.
Forgalomba hozatali engedély jogosultja: Bayer AG 51368 Leverkusen Németország 
Kérdéseivel forduljon a gyógyszer helyi forgalmazójához: 

Bayer Hungária Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 26.
www.bayer.co.hu

PF: non-valvuláris pitvarfibrilláció; CrCl: kreatinin clearance; PE: tüdőembólia; 
MVT: mélyvénás trombózis; VTE: vénás tromboembólia; CAD: koronária-
érbetegség; PAD: periférás érbetegség; ACS: akut koronária szindróma; ASA: 
acetil-szalicilsav; TIA: tranziens ischaemiás attak; KVA: K-vitamin antagonista; 
TEE: transzözofageális echokardiográfia; PF: non-valvuláris pitvarfibrilláció; 
ICE: intracardialis echokardiogram; OAC: orális antikoaguláns; PCI: perkután 
koronáriaintervenció; UFH: nem frakcionált heparin; INR: international 
normalised ratio; LMWH: alacsony molekulasúlyú heparin; NOAC: új orális 
antikoaguláns; DAPT: kettős trombocita-gátló kezelés; NSAID: nem-szteroid 
gyulladáscsökkentő szer; SSRI-k: szelektív szerotoninvisszavétel-gátlók; SNRI-k: 
szerotonin-noradrenalin-visszavétel-gátlók.
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Xarelto®. Személyre szabott védelem 
kardiovaszkuláris betegei számára1

Stroke megelőzés

A stroke és a szisztémás embolizáció megelőzése1

Egy vagy több stroke kockázati 
tényezővel rendelkező non-valvuláris 
PF betegeka

20 mg naponta 
egyszer  

CrCl ≥50 ml/perc

15 mg naponta 
egyszer

CrCl 15–49 ml/percb

vagy

Vénás védelem

A tüdőembólia (PE) és a mélyvénás trombózis (MVT) kezelése és a  
a visszatérő PE/MVT megelőzése (felnőtt betegeknél)c,1

20 mg naponta 
egyszerb,d

A 22. naptól

20 mg naponta 
egyszerb,d,e

A 6. hónaptólElső 3 hét

15 mg naponta 
kétszerb

10 mg naponta 
egyszerb

vagy

Egyéni kockázat felmérése alapján

ASA  
75–100 mg dózis 
naponta egyszer

Xarelto® 
vaszkuláris dózis 

2,5 mg naponta 
kétszerb 

Vaszkuláris védelem

Aterotrombotikus események megelőzése1

Koronária-érbetegséggel (CAD) vagy 
szimptómás perifériás érbetegséggel 
(PAD) diagnosztizált, az ischaemiás 
események nagy kockázatának 
kitett betegeknél

CAD VAGY SZIMPTÓMÁS PAD

A Xarelto® 15 mg és 20 mg tablettát étkezés közben kell bevenni A Xarelto®  
2,5 mg és 10 mg étkezéssel vagy étkezésen kívül is bevehető

aMint például pangásos szívelégtelenség, hypertonia, ≥75 éves életkor, diabetes mellitus, korábbi stroke vagy tranziens 
ischaemiás attak. bNem ajánlott CrCl <15 ml/perc értéket mutató betegeknél; CrCl 15–29 ml/perc és olyan betegek esetén, 
akik CrCl 30–49 ml/perc érték mellett egyidejűleg a rivaroxaban plazmakoncentrációját növelő gyógyszert szednek, 
óvatosság szükséges. cNem ajánlott nem frakcionált heparin alternatívájaként olyan PE betegeknél, akik hemodinamikailag 
instabilak, vagy akiknél felmerül a trombolízis vagy pulmonális embolektómia. dCrCl 15–49 ml/perc mellett megfontolandó 
a naponta egyszer 15 mg alkalmazása, ha a betegnél a vérzés becsült kockázata meghaladja a visszatérő PE/MVT 
kockázatát. A naponta egyszer 15 mg alkalmazására vonatkozó ajánlás farmakokinetikai modellezésen alapul, és nem 
vizsgálták ebben a klinikai szituációban. eA visszatérő VTE magas kockázata esetén (komplikált társbetegségek és/vagy 
visszatérő PE/MVT naponta egyszer 10 mg Xarelto® kezelés mellett meghosszabbított prevenció során).


