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K-vitamin antagonista (acenocumarol és/vagy warfarin) 
alkalmazásának ellenjavallata esetén

Bal kamrai ejekciós frakció < 40%

ÉLETKOR (ÉV)

NYHA II. ≥ stádium

Diabetes mellitus

Hipertonia

Koszorúér-betegség

Amennyiben bármelyik 
feltételnek a beteg 

megfelel, úgy a Xarelto® 
támogatással felírható.

Amennyiben az egy oszlopba tartozó 
két feltételnek a beteg megfelel, úgy a 

Xarelto® támogatással felírható.

ha a 6 hónapot meghaladó K-vitamin antagonista kezelés során a mért INR 
értékek kevesebb mint 60 %-a esik terápiás tartományba (INR 2 és 3 közé) és

K-vitamin antagonista kezelés ellenére elszenvedett  
stroke vagy szisztémás embolizáció esetén

A Xarelto® a nem billentyű eredetű pitvarfibrilláló betegek 
számára támogatással rendelhető

SEGÍTSÉG A XARELTO®  TÁMOGATÁSSAL 
TÖRTÉNŐ FELÍRÁSÁHOZ

* 6 hónapot meghaladó KVA kezelés alatt 

Mért INR értékek száma*

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 7 7 8

Tartományon kívüli értékek minimális száma*



EXTRA 
PILLANAT

MERT ÖN VÉDI BETEGEIT

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

Elfogadható BNO kód: I48
A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és 
szakképesítésére vonatkozó előírások: 
Járóbeteg szakrendelés/fekvőbeteg gyógyintézet Kardiológia, 
Neurológia, Haematológia szakorvosa javasolhat és írhat. 
Háziorvos (szakképesítés: megkötés nélkül) javaslatra írhat.
A szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

XARELTO® FELÍRÁSI INFORMÁCIÓK

EÜ70 26. (15/2016. (VII. 15.)
EMMI rendelet által módosított 32/2004. (IV. 26.)  
ESZCSM rendelet és 31/2010. (V. 13.) EüM rendelet alapján



Egy 20 mg-os tabletta, naponta egyszer  
a PF betegek számára1

Vesekárosodásban szenvedő betegek1

Kreatinin clearance Ajánlott dózis

15-49 ml/perc 15 mg naponta egyszer

<15 ml/perc Nem ajánlott*

 A stroke és a szisztémás embolizáció megelőzése céljából kezelt 
betegeknél állítsa le a KVA-kezelést

 A KVA hatásának ellenőrzésére végezzen INR meghatározásokat
 A Xarelto®-kezelést akkor kell megkezdeni, ha az INR ≤ 3,0

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

ADAGOLÁS1

PF betegek átállítása KVA-ról Xarelto®-ra



Xarelto® 15 mg / 20 mg filmtabletta (EU/1/08/472).  
Hatóanyag 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.  
www.bayer.co.hu 
Tel: 06-1-487-4100

További információért keresse fel  
a www.baymedinfo.hu weboldalt!

A dokumentum lezárásának dátuma: 2022.01.19.
PP-XAR-HU-0480-1

Egészségügyi szakemberek számára készült kiadvány.
A Bayer a gyógyszerei alkalmazását az aktuális alkalmazási előírat 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.

Irodalom jegyzék:
1. Xarelto® (rivaroxaban): az Európai Bizottság által jóváhagyott alkalmazási előírás 2021.06.17. 


