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rivaroxabán

Chráni pred nepredvídateľným

Prvý rivaroxabán bez laktózy v Európe 2
Vhodný pre všetkých pacientov nezávisle od ich tolerancie na laktózu 3

Rivaroxabán je odporúčaný ako liek prvej voľby namiesto AVK
pri liečbe FP a VTE.4, 5

Krka

SK-2021-01-08

na kvalite
záleží

Vertikálne integrovaný produkt:
• neustála kontrola kvality
• patentom chránený postup syntézy
a lieková forma6

Skrátená informácia o lieku:
Xerdoxo 15 mg filmom obalené tablety, Xerdoxo 20 mg filmom obalené tablety
Každá filmom obalená tableta obsahuje 15 mg rivaroxabánu, Každá filmom obalená tableta obsahuje 20 mg rivaroxabánu. Terapeutické indikácie: 15 mg:
Prevencia cievnej mozgovej príhody a systémovej embolizácie u dospelých pacientov s nevalvulárnou fibriláciou predsiení s jedným alebo viacerými rizikovými faktormi, ako je kongestívne zlyhávanie srdca, hypertenzia, vek ≥ 75 rokov, diabetes mellitus, prekonaná cievna mozgová príhoda alebo tranzitórny
ischemický atak. Liečba hlbokej žilovej trombózy (deep vein thrombosis, DVT) a pľúcnej embólie (pulmonary embolism, PE) a prevencia rekurencie DVT a PE
u dospelých. Dávkovanie a spôsob podávania: Odporúčaná dávka je 20 mg jedenkrát denne. Odporúčaná dávka na začiatočnú liečbu akútnej DVT alebo
PE je 15 mg dvakrát denne počas prvých troch týždňov, potom pokračuje liečba a prevencia rekurencie DVT a PE 20 mg jedenkrát denne. Pre dávkovanie
pre jednotlivé indikácie pozri SPC. Perorálne použitie. 15 mg: tablety možno užívať s jedlom alebo bez jedla, 20 mg:tablety sa majú užívať s jedlom. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Aktívne klinicky významné krvácanie. Zranenie alebo stav, ak sa považuje za
významné riziko závažného krvácania. Súbežná liečba inými antikoagulanciami. Ochorenie pečene súvisiace s koagulopatiou a klinicky významným rizikom
krvácania. Gravidita a laktácia. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Rovnako ako pri iných antikoagulanciách, u pacientov užívajúcich
Xerdoxo treba pozorne sledovať prejavy krvácania. Počas dlhodobej liečby rivaroxabánom, v porovnaní s VKA liečbou, sa v klinických skúšaniach častejšie
pozorovalo mukózne krvácanie. U pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek sa môžu plazmatické koncentrácie rivaroxabánu signifikantne zvýšiť, čo
môže viesť ku zvýšenému riziku krvácania. Ak je potrebný invazívny alebo chirurgický výkon, Xerdoxo 15 mg sa má vysadiť, ak je to možné, minimálne
24 hodín pred výkonom a na základe klinického posúdenia lekára. Počas sledovania lieku po uvedení na trh boli v súvislosti s použitím rivaroxabánu hlásené
závažné kožné reakcie, vrátane Stevensov-Johnsonovho syndrómu/toxickej epidermálnej nekrolýzy a DRESS syndrómu. Liekové a iné interakcie: Použitie
Xerdoxa neodporúča u pacientov, ktorí súbežne užívajú systémovo azolové antimykotiká, ako sú ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol a posakonazol alebo
inhibítormi proteázy HIV. Ak sa pacienti súbežne liečia akýmikoľvek inými antikoagulanciami, je v dôsledku zvýšeného rizika krvácania potrebná opatrnosť. Opatrnosť je potrebná, ak sa pacienti súbežne liečia NSAID (vrátane kyseliny acetylsalicylovej) a inhibítormi agregácie trombocytov, pretože tieto
lieky spravidla zvyšujú riziko krvácania. ak sa u pacienta starostlivo nesledujú prejavy a príznaky trombózy, je potrebné sa vyhnúť súbežnému podávaniu
silných induktorov CYP3A4. Gravidita a laktácia: Bezpečnosť a účinnosť rivaroxabánu nebola u gravidných žien stanovená. Ženy vo fertilnom veku musia

Úplnú informáciu o lieku získate na adrese:
KRKA Slovensko, s.r.o., Turčianska 2, 821 09 Bratislava
Tel. +421 2 571 04 501; Fax +421 2 571 04 502; E-mail: info.sk@krka.biz; www.krka.sk

počas liečby rivaroxabánom zabrániť otehotneniu. Xerdoxo je kontraindikované počas dojčenia. Nežiaduce účinky: časté: anémia, závrat, bolesť hlavy,
krvácanie do oka, hypotenzia, hematóm, krvácanie z nosa, hemoptýza, krvácanie z ďasien, krvácanie do gastrointestinálneho traktu, bolesť brucha a bolesť
v gastrointestinálnom trakte, dyspepsia, nauzea, zápcha, hnačka, vracanie, zvýšené transaminázy, pruritus, vyrážka, ekchymóza, krvácanie do kože, bolesť
v končatinách, krvácanie do urogenitálneho traktu, porucha funkcie obličiek, horúčka, periférny edém, únava, postprocedurálna hemorágia. Dátum revízie
textu: október 2020. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: KRKA, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko. Výdaj lieku je viazaný na
lekársky predpis. Pred predpísaním si prosím prečítajte úplnú informáciu o produkte (SPC). Určené osobám, ktoré sú oprávnené predpisovať alebo
vydávať lieky. Úplnú informáciu o lieku získate na adrese: KRKA Slovensko, s.r.o., Turčianska 2, 821 09 Bratislava, www.krka.sk.
Dátum vytvorenia materiálu: 1/2021.
Literatúra: 1. Kategorizacia liekov platna k 1.12.2020; online: https://www.health.gov.sk/Clanok?lieky202012. 2. ePharma Market, CEGEDIM, IQVIA, INTELLIX, MEDICUBE, PHARMSTANDART, SOFTDENT, HmR 1-6 2020 TM 23+WE 4 (AT, DE, IE, PT); TM – traditional markets – markets of Central, Eastern and South
Eastern Europe, WE – Western Europe. 3. SmPC Xerdoxo 4. ESC Guidelines for the diagnosis and management of acute pulmonary embolism developed
in collaboration with the European Respiratory Society (ERS). EHJ 2020; 41: 543–603. 5. ESC Guidelines for the management of AF in collaboration with
EACTS. EHJ 2020; 00: 1–125. 6. European Patent Office, dostupné na: https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/042831508/publication/WO2011012321A1?q=rivaroxaban%20krka citované: 30.9.2020.
Skratky: AVK – antagonisty vitamínu K, FP – fibrilácia predsiení, VTE – venózny tromboembolizmus.

