
Xarelto® adagolási útmutató (legfőbb indikációk)

Stroke-megelőzés 
pitvarfibrillációban1

CrCl ≥50 ml/perc*

Normál vesefunkció Kettős útvonal-gátlás

Naponta egyszer

CrCl 15−49 ml/perc*

Vesekárosodás

Xarelto®

15 mg naponta 
egyszer

Naponta egyszer

Xarelto® 
20 mg naponta 

egyszer

Krónikus koronáriabetegség 
vagy tünetekkel járó 
perifériás érbetegség1

Naponta kétszer

ASA 
75-100 mg 

 dózis naponta 
egyszer‡

Xarelto® 
vaszkuláris dózis

2,5 mg naponta 
kétszer*

Tüdőembólia és mélyvénás 
trombózis1

ELSŐ 3 HÉT A 22. naptól

Naponta kétszer Naponta egyszer

Egyéni kockázat felmérése

6 hónap után

Xarelto®

10 mg naponta 
egyszer*

Naponta egyszer 

Xarelto®

20 mg naponta egyszer*,†

Xarelto®

20 mg naponta 
egyszer*,†

Xarelto®

15 mg naponta 
kétszer*

További információkat a teljes Xarelto® adagolási útmutatóban talál, vagy látogasson el a www.baymedinfo.hu weboldalra.
*  Körültekintően alkalmazandó 15–29 ml/perces és 30–49 ml/perces CrCl mellett, vagy vesekárosodás mellett olyan betegeknél, akik egyidejűleg más olyan gyógyszerkészítményeket  

is kapnak, amelyek növelik a rivaroxaban plazmakoncentrációját; nem ajánlott <15 ml/perces CrCl esetén.
† 15–49 ml/perces CrCl esetén a naponta egyszer adott 15 mg megfontolandó, ha a beteg vérzési kockázata nagyobb a kiújuló PE/MVT kockázatánál. 
‡ 75–100 mg acetylszalicilsav naponta egyszer.

  Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását.  
Az egészségügyi szakembereket arra kérjük, hogy jelentsenek bármilyen feltételezett mellékhatást!

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

Magas VTE-kiújulási kockázat 
esetén, pl.:
• Komplikált társbetegségek
•  Visszatérő PE vagy MVT a 

meghosszabbított kezelés 
alatt (naponta egyszer 10 mg 
rivaroxaban kezelés mellett).
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Xarelto® 2,5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg filmtabletta
(EU/1/08/472). Hatóanyag 2,5 mg, 10 mg, 15 mg és 20 mg rivaroxaban filmtablettánként
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.

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.
Tel: 1-487-4100
www.bayer.co.hu

Egészségügyi szakember számára készült kiadvány.

A Bayer a gyógyszerei alkalmazását a hatályos alkalmazási előírás szerint ajánlja. 

Bővebb információért kérjük látogasson el a www.baymedinfo.hu oldalra.

Felhasznált irodalom:
Xarelto® (rivaroxaban) 10 mg, 15 mg, 20 mg: Az Európai Bizottság által jóváhagyott alkalmazási előírás. 2021.06.17. 
Xarelto® (rivaroxaban) 2,5 mg: Az Európai Bizottság által jóváhagyott alkalmazási előírás 2021.08.26


