
Navn:

Telefon:

Relasjon:

Legens navn:

Legens telefon:

Legens stempel:

I nødstilfelle, vennligst
informer:

Vennligst informer også: Informasjon til
helsepersonell:

♦ INR-verdier skal ikke brukes
da de ikke er egnet til å måle
antikoagulerende aktivitet for
Xarelto.

Jeg bruker antikoagulasjonsbehandling 
med Xarelto (rivaroksaban).

Andre legemidler/forhold:Navn:

Adresse:

Fødselsdato: Vekt:

Hva bør jeg vite om
Xarelto?

♦ Xarelto fortynner blodet, noe
som forhindrer at du får farlige
blodpropper.

♦ Xarelto må tas nøyaktig som
legen din har fortalt deg. For å
sikre maksimal beskyttelse mot
blodpropper må du aldri hoppe
over en dose.

♦ Du må ikke slutte å ta Xarelto
uten å snakke med legen din
først, fordi det kan øke risikoen
for blodpropper.

♦ Rådfør deg med helsepersonell
dersom du bruker, nylig har brukt eller
planlegger å bruke andre legemidler,
før du begynner med Xarelto.

♦ Fortell helsepersonell at du bruker
Xarelto før kirurgiske inngrep eller
andre inngrep.

Når bør jeg rådføre meg
med legen min?

Når du tar et blodfortynnende middel som
Xarelto er det viktig å være oppmerksom
på mulige bivirkninger. Blødning er den
vanligste bivirkningen. Ikke begynn å
ta Xarelto hvis du vet at du har risiko

for blødninger, uten å rådføre deg med
legen din først. Ta umiddelbart kontakt
med legen din hvis du har noen tegn eller
symptomer på blødning, som f.eks.:

♦ smerte

♦ hevelser eller ubehag

♦ hodepine, svimmelhet eller svakhet

♦ uvanlige blåmerker, neseblod,
blødende tannkjøtt, kuttsår som det tar
lang tid før stanser å blø

♦ kraftigere menstruasjon eller
vaginalblødning enn vanlig

♦ blod i urinen som farger den rosa eller
brun, rød eller svart avføring

♦ opphosting av blod eller oppkast av blod
eller oppkast som ligner på kaffegrut

Hvordan skal jeg ta Xarelto?

♦ For å sikre maksimal beskyttelse skal
Xarelto
– 2,5 mg tas med eller uten mat
– 10 mg skal tas med eller uten mat
– 15 mg skal tas sammen med mat
– 20 mg skal tas sammen med mat.

NO NO
.6

Pasientkort
 2,5 mg

0  10 mg
 15 mg
 20 mg

♦ Ha alltid dette kortet med deg.
♦ Vis alltid frem kortet til lege

eller tannlege før du begynner
på en behandling.
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