
NÅR DU SKAL OPPSØKE 
LEGEHJELP

BLØDNINGSRISIKO
Å bruke et antikoagulasjons
legemiddel som Lixiana kan øke 
blødningsrisikoen din. Det er 
derfor viktig å være oppmerksom 
på mulige tegn og symptomer på 
blødning, og kontakte legen din 
umiddelbart dersom du får noe 
av følgende:
• Blåmerker eller  

blødning under huden
• Blod i urinen
• Opphosting av blod
• Oppkast av blod eller noe  

som ser ut som malt kaffe

• Neseblødning eller kutt som 
bruker lang tid på å stoppe å 
blø

• Tjærefarget avføring
• Svimmelhet eller plutselig 

hodepine
• Uforklarlig tretthet
• Unormal skjedeblødning, 

inkludert kraftigere eller 
forlenget menstruasjon

Snakk med legen din  
dersom du opplever noen  
uvanlige symptomer.

OM DIN BEHANDLING

Du har fått forskrevet Lixiana, 
et antikoagulasjonsmiddel, 
som fortynner blodet og 
bidrar til å forebygge at du får 
blodpropper. Det er viktig at du 
tar legemiddelet ditt nøyaktig 
slik legen din har fortalt deg.
• Dersom du har glemt en 

dose, ta den umiddelbart og 
fortsett påfølgende dag som 
vanlig – ikke ta det doble av 
forskrevet dose på én dag.

• Ikke begynn å bruke 
andre legemidler (inkludert 
reseptfrie) uten å rådføre deg 
med legen din. 
 

• Ikke slutt å ta Lixiana uten å 
rådføre deg med legen din da 
dette kan øke risikoen for å få 
en blodpropp.

• Les pakningsvedlegget som 
ligger i hver pakning med 
Lixiana.

filmdrasjerte tabletter

Ha alltid med deg  
dette kortet.

Vis det til helsepersonell, 
farmasøyt, lege eller  

tannlege,  før medisinske 
behandlinger eller prosedyrer.

Lixiana®  

PASIENTKORT

edoksaban



• Koagulasjonstester som 
internasjonal normalisert 
ratio (INR), protrombintid 
(PT) og aktivert partiell 
tromboplastintid (aPTT),  
er ikke anvendelige mål  
for effekten av Lixiana.  
En kalibrert anti faktor Xa test 
kan imidlertid gi informasjon 
til kliniske beslutninger.

Se preparatomtale (PO) for mer 
informasjon.

INFORMASJON TIL 
HELSEPERSONELL

• Lixiana er en oral 
antikoagulant faktor 
Xa hemmer.

• Ved behov for en invasiv 
prosedyre skal Lixiana 
seponeres minst 24 timer på 
forhånd, og det skal utvises 
nødvendig forsiktighet. 

• Lixiana kan øke 
blødningsrisikoen. Seponer 
behandlingen umiddelbart ved 
klinisk signifikant blødning. 
 
 
 
 

BEHANDLINGSINFORMASJON
(Fylles ut av legen)

Lixiana har blitt foreskrevet i en

dose én gang daglig på: .......  mg

Startet den:          /          (mm/åå)

Blodtype: ....................................

Andre legemidler/tilstander:

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

FORSKRIVNINGSINFORMASJON

For mer informasjon eller i en 
akuttsituasjon, vennligst kontakt:

Legens navn:

 .....................................................
Telefonnummer, stempel:

Legens signatur:

 .....................................................

PASIENTINFORMASJON

Pasientnavn: 

.....................................................

Fødselsdato: ...............................

I en akuttsituasjon, vennligst kontakt:

Navn: ..........................................

Telefonnummer: 

..................................................... Ju
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