Hvad skal jeg vide om
Xarelto?
♦ Xarelto gør blodet tyndere, hvilket
forhindrer dannelse af farlige
blodpropper.
♦ Xarelto skal tages nøjagtigt,
som lægen har ordineret. For
at få en optimal beskyttelse
mod blodpropper må du aldrig
springe en dosis over.
♦ Du må ikke holde op med at
tage Xarelto uden først at have
talt med lægen, da risikoen for
blodpropper kan stige.

♦ Informér sundhedspersonalet om evt.
anden medicin, du tager lige nu, har
taget for nylig, eller som du har til
hensigt at begynde at tage, inden du
begynder på at tage Xarelto.
♦ Informér sundhedspersonalet om, at
du tager Xarelto, inden operation eller
andre indgreb.

Hvornår skal jeg søge råd
hos lægen?
Når du tager blodfortyndende medicin
som Xarelto, er det vigtigt at kende
bivirkningerne. Blødning er den
almindeligste bivirkning. Start ikke

behandlingen med Xarelto, hvis du ved,
at du har risiko for blødninger, uden først
at have talt med lægen om det. Fortæl
det straks til lægen, hvis du får tegn på
blødning som f.eks.:
♦ smerter
♦ hævelse eller ubehag
♦ hovedpine, svimmelhed eller svaghed
♦ usædvanligt mange blå mærker,
næseblod, blødning fra tandkødet,
sår, hvor blødningen er lang tid om at
stoppe
♦ menstruation eller vaginalblødning,
som er kraftigere end normalt

♦ blod i urinen, der kan være rosa- eller
brunfarvet, rød eller sort afføring
♦ ophostning af blod eller opkastning af
blod eller noget, der ligner kaffegrums.

Hvordan skal jeg tage
Xarelto?
♦ For at få en optimal beskyttelse:
– kan 2,5 mg tages med eller uden et
måltid
– kan 10 mg tages med eller uden et
måltid
– skal 15 mg tages i forbindelse med
et måltid
– skal 20 mg tages i forbindelse med
et måltid.
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Patientkort

0

2,5 mg
10 mg
15 mg
20 mg

♦ Hav altid dette kort på dig
♦ Vis altid kortet til læge eller
tandlæge før behandlingen

Jeg får antikoagulationsbehandling
med Xarelto (rivaroxaban)
Navn:

Anden medicin/andre forhold:

Adresse:

Kontakt venligst også:

Lægens navn:

Navn:

Lægens telefonnummer:

Telefonnummer:

Lægens stempel:

Relation:

Information til
sundhedspersonale:
♦ INR-test bør ikke anvendes, da
det ikke er et pålideligt mål
for Xareltos antikoagulerende
aktivitet.

Vægt:
DA.8

Fødselsdato:

I akutte situationer,
kontakt venligst:

