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Patient Alert Card
(apixaban)

Carry this card with
you at all times

Show this card to your pharmacist, dentist and
any other healthcare professionals that treat you.

Information for patients
• Take Eliquis regularly as instructed. If you miss a dose, take
it as soon as you remember and continue to follow your
dosing schedule.
• Do not stop taking Eliquis without talking to your doctor, as
you are at risk of suffering from a stroke or other
complications.
• Eliquis helps to thin your blood. However, this may increase
your risk of bleeding.
• Signs and symptoms of bleeding include bruising or bleeding
under the skin, tar-coloured stools, blood in urine, nose-bleed,
dizziness, tiredness, paleness or weakness, sudden severe
headache, coughing up blood or vomiting blood.
• If the bleeding does not stop on its own, seek medical
attention immediately.
• If you need surgery, inform your doctor that you are taking
Eliquis.
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Pasientkort

NO
(apiksaban)

Ha med deg dette kortet
til enhver tid

Vis dette kortet til apoteket, tannlegen din og annet
helsepersonell som behandler deg.

Informasjon til pasienter
• Ta Eliquis regelmessig som du har fått beskjed om.
Dersom du glemmer å ta en dose, ta den så snart du husker
og fortsett å følge doseringsplanen din.
• Ikke avbryt behandling med Eliquis uten å ha snakket med
legen din, da det er en risiko for at du kan få slag eller andre
komplikasjoner.
• Eliquis hjelper til med å fortynne blodet ditt. Dette kan
imidlertid føre til økt risiko for blødning.
• Tegn og symptomer på blødning inkluderer blåmerker eller
blødninger under huden, tjærefarget avføring, blod i urinen,
neseblod, svimmelhet, trøtthet, blekhet eller slapphet,
plutselig alvorlig hodepine, opphosting av blod og oppkast
av blod.
• Dersom blødningen ikke stopper av seg selv, ta kontakt
med lege/legevakt øyeblikkelig.
• Dersom du skal opereres, informer legen om at du bruker
Eliquis.
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I am under anticoagulation treatment
with Eliquis (apixaban)
to prevent blood clots

Information for healthcare professionals

• Eliquis (apixaban) is an oral anticoagulant acting by
direct selective inhibition of factor Xa.
• Eliquis may increase the risk of bleeding. In case of major
bleeding events, it should be stopped immediately.
• Treatment with Eliquis does not require routine
monitoring of exposure. A calibrated quantitative
anti-Factor Xa assay may be useful in exceptional
situations, e.g., overdose and emergency surgery
(prothrombin time (PT), international normalized ratio
(INR) and activated partial thromboplastin time (aPTT)
clotting tests are not recommended) – see SmPC.
• An agent to reverse the anti-factor Xa activity of apixaban .
. is available.
Please complete this section or ask your doctor to do it
Name:
Birth Date:
Indication:
Dose:

mg twice daily

Doctor’s Name:
Doctor’s telephone:

Jeg står på antikoagulasjonsbehandling
med Eliquis (apiksaban) for
å forebygge blodpropp.

Informasjon til helsepersonell

• Eliquis (apiksaban) er et oralt antikoagulantia som virker
direkte ved selektiv hemming av faktor Xa.
• Eliquis kan øke risikoen for blødning. Dersom en alvorlig
blødning oppstår, skal Eliquis seponeres umiddelbart.
• Behandling med Eliquis krever ikke rutinemessig
overvåking av eksponering. En kalibrert kvantitativ
anti-faktor Xa-analyse kan være nyttig i helt spesielle
tilfeller, f.eks. overdose og akuttkirurgi (protrombintid (PT),
internasjonalt standardisert skala (INR) og aktivert partiell
tromboplastintid (aPTT) koagulasjonstester anbefales
ikke) – se SPC.
• Et middel som reverserer anti faktor Xa aktiviteten til Eliquis
. er tilgjengelig.
Vennligst fyll ut denne delen eller be legen din om å gjøre det
Navn:
Fødselsdato:
Indikasjon:
Dose:
Legens navn:
Legens telefonnummer:

mg to ganger daglig

