OM DIN BEHANDLING
Du har ordinerats Lixiana, ett
blodförtunnande läkemedel, som
förtunnar ditt blod och bidrar till
att förhindra att du får blodproppar. Det är viktigt att du tar ditt
läkemedel exakt enligt läkarens
anvisningar.
• Om du missar en dos ska
du ta den omedelbart och
sedan fortsätta följande dag
som vanligt – ta inte dubbel
ordinerad dos samma dag.
• Börja inte ta andra läkemedel
(däribland receptfria) utan att
rådfråga läkare.

• Sluta inte att ta Lixiana utan
att rådfråga läkare, eftersom
det kan öka risken för att du
får en blodpropp.
• Läs bipacksedeln som finns
i varje förpackning med
Lixiana.

NÄR DU SKA SÖKA LÄKARE
RISK FÖR BLÖDNING
När du tar ett blodförtunnande
läkemedel såsom Lixiana kan
risken för blödning öka.
Det är därför viktigt att du är
uppmärksam på eventuella
tecken och symtom på blödning
och att du omedelbart talar
med läkare om du får något av
följande:

• näsblod eller sår som tar lång
tid att sluta blöda
• svartfärgad avföring
• yrsel eller plötslig huvudvärk
• oförklarlig trötthet
• onormal blödning från slidan,
däribland kraftigare eller
långvariga menstruationer
Tala med läkare om du får några
ovanliga symtom.

• blåmärken eller blödning under
huden
• blod i urinen
• upphostning av blod
• uppkräkning av blod eller
material som ser ut som
kaffesump

MSD-Y2(SE) 113716

PATIENTKORT
Lixiana®

filmdragerade tabletter

edoxaban

Ha alltid detta kort med dig.
Visa det för hälso- och
sjukvårdspersonal,
apotekspersonal, kirurg eller
tandläkare före medicinsk
behandling eller operation.
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PATIENTINFORMATION
Patientens namn:

BEHANDLINGSINFORMATION

FÖRSKRIVARINFORMATION

Lixiana har ordinerats i en dos på:

För mer information eller vid
nödsituation, kontakta:

(Ifylls av läkare)

Läkarens namn:

.....................................................
.......... mg en gång dagligen
Födelsedatum: ............................

Började den:

/

(mm/åå)

Blodgrupp: ..................................

.....................................................
Telefonnummer, praktikens
stämpel:

I nödsituation, kontakta:

.....................................................
Telefonnummer:
.....................................................

• När det behövs en invasiv
åtgärd ska Lixiana sättas ut
minst 24 timmar före och
lämplig försiktighet iakttas.
• Lixiana kan öka
blödningsrisken. Vid kliniskt
signifikant blödning avbryts
behandlingen omedelbart.

Andra läkemedel/tillstånd:
Namn:

INFORMATION FÖR HÄLSOOCH SJUKVÅRDSPERSONAL
• Lixiana är ett oralt
antikoagulans som är en faktor
Xa-hämmare.

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

• Koagulationstester såsom
internationell normaliserad
kvot (INR), protrombintid (PT)
eller aktiverad partiell
tromboplastintid (aPTT)
är inte användbara mått
på effekten av Lixiana.
En kalibrerad anti-faktor
Xa-analys kan bidra med
information inför kliniska
beslut.
Se produktresumén för mer
information.

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

Läkares namnteckning:
.....................................................
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