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POHOTOVOSTNÁ KARTIČKA PACIENTA 
[Xarelto 1 mg/ml granulát na perorálnu suspenziu[  
 
Pohotovostná kartička pacienta 
Bayer (logo) 
 
Xarelto 1 mg/ml 
granulát na perorálnu suspenziu 
 
Informácie pre opatrovateľov / pacientov: 
♦ Túto kartu noste vždy so sebou 
♦ Túto kartu ukážte pred liečbou pacienta každému lekárovi alebo zubnému lekárovi 
 
Pacient podstupujúci antikoagulačnú liečbu Xareltom (rivaroxaban) 
Meno: 
Adresa: 
Dátum narodenia: 
Hmotnosť: 
Iné lieky / ochorenia 
 
V naliehavom prípade, prosím, kontaktujte: 
Meno lekára: 
Telefón lekára: 
Pečiatka lekára: 
 
Informujte, prosím, aj: 
Meno: 
Telefón: 
Vzťah k pacientovi: 
 
Informácia pre zdravotníckych pracovníkov: 
♦ Hodnoty INR sa nemajú používať, keďže nie sú spoľahlivé na meranie antikoagulačnej aktivity Xarelta. 
 
Čo mám vedieť o Xarelte? 
♦ Xarelto zrieďuje krv, čím zabraňuje vzniku nebezpečných krvných zrazenín. 
♦ Xarelto sa musí užívať presne podľa predpisu lekára. Na zabezpečenie optimálnej ochrany pred vznikom 

krvných zrazenín, nikdy nevynechajte dávku. 
♦ Xarelto nesmiete prestať podávať/užívať bez toho, aby ste sa najprv neporozprávali s vašim lekárom, 

pretože riziko vzniku krvných zrazenín sa môže zvýšiť. 
♦ Predtým ako začnete vy/vaše dieťa užívať Xarelto, povedzte svojmu poskytovateľovi zdravotnej 

starostlivosti o všetkých ostatných liekoch, ktoré práve vy/vaše dieťa užívate, ešte nedávno ste vy/vaše 
dieťa užívali alebo ktoré sa chystáte vy/vaše dieťa užívať. 

♦ Pred akýmkoľvek chirugickým alebo invazívnym zákrokom, pri ktorom dochádza k narušeniu celistvosti 
kože alebo slizníc, povedzte svojmu lekárovi, že vy/vaše dieťa užívate Xarelto. 

 
Kedy mám vyhľadať pomoc môjho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti? 
Keď užívate lieky na riedenie krvi, ako je Xarelto, je dôležité, aby ste si boli vedomý možných vedľajších 
účinkov týchto liekov. Najčastejším vedľajším účinkom je krvácanie. Ak viete, že je u vášho dieťaťa/u vás 
riziko krvácania, nezačnite Xarelto podávať dieťaťu/užívať bez toho, aby ste to najprv neprediskutovali s 
lekárom. Okamžite informujte poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ak máte akékoľvek prejavy alebo 
príznaky krvácania, ako sú nasledujúce: 
♦ bolesť, 
♦ opuch alebo zdravotné ťažkosti, 
♦ bolesť hlavy, závrat alebo slabosť, 
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♦ nezvyčajná tvorba podliatin, krvácanie z nosa, krvácanie z ďasien, rezné rany, ktoré vyžadujú dlhší čas na 
zastavenie krvácania, 

♦ menštruačné krvácanie alebo krvácanie z pošvy, ktoré je silnejšie než zvyčajne, 
♦ krv v moči, ktorý môže mať ružové alebo hnedé sfarbenie, červená alebo čierna stolica, 
♦ vykašliavanie krvi, alebo vracanie krvi či hmoty, ktorá vyzerá ako kávová usadenina. 
 
Ako mám podávať Xarelto dieťaťu? / Ako mám Xarelto užívať? 
♦ Na zabezpečenie optimálnej ochrany sa musí Xarelto 1 mg/ml podávať/užívať počas kŕmenia (materské 
mlieko alebo umelá výživa) alebo s jedlom. 
Môže sa podávať nazogastrickou alebo žalúdočnou sondou. 


