
Segítség a Xarelto® támogatással 
történõ felírásához

Készítmény 
megnevezése

Bruttó  
fogyasztói ár (Ft)

TB-
támogatás

Térítési díj

XARELTO® 15 MG 28x 18 903 Ft 70% 5 671 Ft

XARELTO® 20 MG 28x 18 903 Ft 70% 5 671 Ft

Mélyvénás thrombosis (MVT) és pulmonalis embolia 
(PE) kezelése és a visszatérõ MVT, valamint PE 
megelõzése felnõtt betegeknél
EÜ70 28.: Vénás thromboembolia másodlagos megelõzésére, 
ha az orális K-vitamin antagonisták (acenocumarol, warfarin) 
ellenjavalltak.

Elfogadható BNO kód: Z298

Térítési díjak

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelõ orvos munkahelyére 
és szakképesítésére vonatkozó elõírások:

Járóbeteg szakrendelés / fekvõbeteg gyógyintézet
Aneszteziológia és intenzív terápia Neurológia
Arc-, állcsont- és szájsebészet Ortopédia
Belgyógyászat Ortopédia és traumatológia 
Érsebészet Sebészet
Haematológia Szívsebészet
Idegsebészet Szülészet-nõgyógyászat 
Kardiológia Traumatológia
Klinikai onkológia Tüdõgyógyászat

Gyermek hemato-onkológiaMellkassebészet
szakorvosa javasolhat és írhat. 

Háziorvos (szakképesítés: megkötés nélkül) javaslatra írhat.

A szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap



Vesekárosodásban szenvedõ betegek1

 
Az adag napi egyszer 20 mg-ról  15 mg-ra való csökkentését meg 
kell fontolni, ha a beteg becsült vérzési kockázata nagyobb, mint a 
visszatérõ MVT és PE kockázata. Amennyiben az ajánlott napi adag 
10 mg, ennek módosítása nem szükséges.

 A kezelés idõtartamát egyénileg, a kezelés elõnyeinek és a vérzés 
kockázatának gondos értékelése után kell meghatározni 

 A Xarelto® nem ajánlott az UFH alternatívájaként olyan betegeknél, 
akik PE-ben szenvednek és hemodinamikailag instabilak vagy 
thrombolízis vagy pulmonális embolektomia lehet náluk szükséges

A Xarelto® 15 mg és 20 mg tablettákat étellel kell bevenni1

 
Kreatinin clearance

Ajánlott dózis
Elsõ 3 hét                    A 3. hét után

30-49 ml/perc Kétszer 15 mg Egyszer 20 mg#

15-29 ml/perc Kétszer 15 mg Egyszer 20 mg#

<15 ml/perc Nem ajánlott Nem ajánlott

#

ADAGOLÁSI REND

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

VAGY

15mg rivaroxaban 
naponta kétszer*

20mg rivaroxaban 
naponta egyszer*

20 mg rivaroxaban 
naponta egyszer*

10 mg rivaroxaban 
naponta egyszer*

A Visszatérő VTE magas 
kockázata esetén:

- Komplikált társbetegségek
-  Visszatérő PE vagy MVT a 

meghosszabbított kezelés 
alatt ( naponta egyszer 10 mg 
rivaroxaban kezelés mellett) 

*A MVT/PE és közepes vagy súlyos vesekárosodásban  szenvedő betegek adagolási rendjét lásd alább.



Átállítás KVA-ról Xarelto®-ra

VTE-s betegek átállítása KVA-ról Xarelto®-ra

 Az MVT-vel, PE-vel és az ismétlõdés megelõzése céljából kezelt 
betegeknél állítsa le a KVA-kezelést

 A KVA hatásának ellenõrzésére végezzen INR meghatározásokat
 A Xarelto®-kezelést akkor kell megkezdeni, ha az INR ≤ 2,5       

,



Módosított Wells score – MVT 4

A mélyvénás thrombosis valószínûségének megítélésére 
szolgáló pontrendszer

Klinikai jel: PONT

„Aktív” malignus betegség  
(az elmúlt hat hónapban / jelenleg is kezelt) 1

Az alsó végtagok paresise, paralízise / immobilizációja 1

Három, illetve több nap ágyhoz kötöttség / 12 héten belüli 
nagyobb sebészeti beavatkozás 1

A mélyvénás rendszer területén lokális érzékenység 1

Az egész alsó végtag duzzanata 1

Az érintett lábszár >3cm vastagabb az ellenoldalinál  
(10 cm-rel a tuberositas tibiae alatt) 1

Az érintett láb oedemája 1

Kollaterális felületes vénatágulatok (nem varixok) 1

Korábban dokumentált mélyvénás thrombosis 1

Alternatív diagnózis, amely legalább annyira valószínû, mint az MVT -2

Értékelés: 

< 2 pont: kis valószínûség

≥ 2 pont: nagy valószínûség



Klinikai jel: PONT

A mélyvénás thrombosis jeleinek / tüneteinek észlelése 3

Megítélés alapján a tüdõembólia a legvalószínûbb diagnózis 3

Sebészeti beavatkozás / több, mint három napos ágynyugalom az 
elmúlt négy hét során

1,5

Korábbi diagnosztizált vénás thromboembolia vagy tüdõembolia 1,5

Szívfrekvencia >100/perc 1,5

Haemopthysis 1

„Aktív” tumor (az elmúlt hat hónap során / jelenleg is kezelt) 1

Értékelés: 

4 vagy kevesebb pont: PE nem valószínû

4 pont felett: PE valószínû

Módosított Wells score – PE5

A tüdõembólia valószínûségének megítélésére szolgáló 
pontrendszer

EXTRA 
PILLANAT

MERT ÖN VÉDI BETEGEIT
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Xarelto® 10 mg / 15 mg / 20 mg �lmtabletta
(EU/1/08/472/). Hatóanyag 10 mg, 15 mg és 20 mg rivaroxaban �lmtablettánként.
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.
Web: www.bayer.co.hu
Tel: 06-1-487-4100

További információért kérjük látogasson el 
a www.baymedinfo.hu weboldalra.

Egészségügyi szakember számára készült kiadvány.
A Bayer a gyógyszerei alkalmazását a hatályos alkalmazási előíratok szerint ajánlja.
 

 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.


