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Xarelto® izrakstīšanas vadlīnijas

Pacienta kartīte
Katram pacientam, kuram ir izrakstīts Xarelto®, jāizsniedz pacienta kartīte un jāizskaidro
antikoagulantu terapijas ietekme. Ar pacientu īpaši jāpārrunā līdzestības jautājumi un
asiņošanas pazīmes un gadījumi, kad jāmeklē medicīniska palīdzība.
Pacienta kartīte informēs ārstus un zobārstus par antikoagulantu terapiju, ko lieto
pacients, kā arī tajā būs norādīta kontaktinformācija, ko izmantot ārkārtas situācijās.
Pacientam jāizskaidro, ka pacienta kartītei vienmēr jābūt līdzi un tā ir jāuzrāda
visos gadījumos, kontaktējoties ar veselības aprūpes speciālistiem.

Ieteicamās devas
Devas pacientiem ar ātriju mirdzēšanu
Ieteicamā deva insulta un sistēmiskas embolijas profilaksei pacientiem ar nevalvulāru
ātriju mirdzēšanu ir 20 mg vienu reizi dienā.
Dozēšanas shēma
ILgsTOšA āRsTĒšANA
Xarelto® 20 mg
1 x dienā*
LIETOT AR ĒDIENU
*Pacientiem ar vidēji smagiem vai smagiem nieru darbības traucējumiem ieteicamā deva ir 15 mg vienu reizi dienā.

Pacienti ar nieru darbības traucējumiem:
Pacientiem ar vidēji smagiem (kreatinīna klīrenss 30 – 49 ml/min) vai smagiem
(15 – 29 ml/min) nieru darbības traucējumiem ieteicamā deva ir 15 mg vienu reizi dienā.
Pacientiem, kuriem kreatinīna klīrenss < 15 ml/min, lietošana nav ieteicama.
Ārstēšanas ilgums:
Xarelto® jālieto ilgstoši, ar noteikumu, ka insulta profilakses ieguvums pārsniedz
iespējamo asiņošanas risku.
aizmirsta deva:
Ja devas lietošana tiek aizmirsta, pacientam Xarelto® jālieto nekavējoties
un nākamajā dienā jāturpina zāļu lietošana vienu reizi dienā atbilstoši ieteikumiem.
Vienā dienā nedrīkst lietot dubultu devu, lai aizstātu aizmirsto devu.
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Devas dziļo vēnu trombozes (DVT) ārstēšanai un DVT un plaušu embolijas (PE)
sekundārai profilaksei
Pirmās trīs nedēļas pacienti ārstēšanā lieto 15 mg divas reizes dienā.
Pēc šīs sākotnējās terapijas ilgstoši turpina lietot 20 mg vienu reizi dienā.
DOZĒŠANAS SHĒMA
SĀKOTNĒJĀ
ĀRSTĒŠANA

Xarelto® 15 mg
2 x dienā

PIRMĀS 3 NEDĒĻAS

ILGSTOŠA ĀRSTĒŠANA

Xarelto® 20 mg
1 x dienā*
PĒC 3 NEDĒĻĀM

LIETOT AR ĒDIENU

*Pacientiem ar vidēji smagiem vai smagiem nieru darbības traucējumiem ieteicamā deva ir 15 mg vienu reizi dienā.

Pacienti ar nieru darbības traucējumiem:
Pacientiem ar vidēji smagiem (kreatinīna klīrenss 30 – 49 ml/min) vai smagiem
(15 – 29 ml/min) nieru darbības traucējumiem pirmās 3 nedēļas jālieto 15 mg
divas reizes dienā. Pēc tam ieteicamā deva ir 15 mg vienu reizi dienā.
Pacientiem, kuriem kreatinīna klīrenss < 15 ml/min, lietošana nav ieteicama.
Ārstēšanas ilgums:
Terapijas ilgums jāizvēlas individuāli pēc rūpīgas ārstēšanas ieguvuma un
asiņošanas riska izvērtēšanas.
Aizmirsta deva:
Ārstēšanas periods, kurā zāles lieto divas reizes dienā (15 mg divas reizes dienā pirmās
trīs nedēļas): ja devas lietošana tiek aizmirsta, pacientam Xarelto® jālieto nekavējoties,
lai nodrošinātu 30 mg Xarelto® lietošanu dienā. Nākamajā dienā jāturpina lietot
15 mg divas reizes dienā, kā parasti.
Ārstēšanas periods, kurā zāles lieto vienu reizi dienā (pēc trīs nedēļām): ja devas
lietošana tiek aizmirsta, pacientam Xarelto® jālieto nekavējoties un nākamajā dienā
jāturpina zāļu lietošana vienu reizi dienā atbilstoši ieteikumiem. Vienā dienā nedrīkst
lietot dubultu devu, lai aizstātu aizmirsto devu.
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Iekšķīga lietošana
Xarelto® 15 mg un 20 mg jālieto kopā ar ēdienu. Devu lietošana kopā ar ēdienu
vienā un tajā pašā laikā nodrošina nepieciešamo zāļu absorbciju un augstu perorālo
biopieejamību.
Piezīme: Ir pieejama arī Xarelto® 10 mg deva venozās trombemebolijas (VTE) profilaksei
pieaugušajiem pacientiem, kuriem paredzēta plānota gūžas vai ceļa protezēšanas
operācija. Šo devu var lietot tukšā dūšā.

Taktika perioperatīvā periodā
Ja nepieciešama invazīva procedūra vai ķirurģiska manipulācija, Xarelto® lietošana, ja
iespējams, jāpārtrauc vismaz 24 stundas pirms manipulācijas, pamatojoties uz ārsta
lēmumu. Ja procedūru nevar atlikt, jāizvērtē palielinātais asiņošanas risks salīdzinājumā ar
manipulācijas neatliekamību.
Xarelto® lietošana jāatsāk pēc iespējas ātrāk pēc invazīvās procedūras vai ķirurģiskās
manipulācijas, ar noteikumu, ka to ļauj klīniskā situācija un ir nodrošināta pietiekoša
hemostāze.

K vitamīna antagonistu (KVa) maiņa ar Xarelto®
Pacientiem, kuri saņem insulta un sistēmiskas embolijas profilaksi, KVA terapija jāpārtrauc
un Xarelto terapija jāuzsāk, kad INR ir ≤ 3,0.
Pacientiem, kuri saņem zāles DVT terapijai un recidivējošas DVT un PE profilaksei,
KVA terapija jāpārtrauc un Xarelto® terapija jāuzsāk, kad INR ir ≤ 2,5.
KVa maIņa ar XarELTo®
Pārtraukt kVA
kVA

Xarelto®*
Insulta un sistēmiskas embolijas profilakse:
Xarelto® uzsākt, tiklīdz INR ≤ 3,0
INR analīzes
(ilgums atbilstoši
individuālam kVA līmeņa
samazinājumam plazmā)

DVT un recidivējošas DVT un PE profilakse:
Xarelto® uzsākt, tiklīdz INR ≤ 2,5

DIENAs

*Skatīt dozēšanas ieteikumus nepieciešamai dienas devai.

Inr nav piemērots Xarelto® antikoagulācijas aktivitātes noteikšanai un tāpēc to
nevar izmantot šim mērķim. Lietojot Xarelto® monoterapiju, nav nepieciešama asinsreces
funkcijas standarta uzraudzība.
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Xarelto® maiņa ar KVa
Nomainot terapiju, svarīgi ir nodrošināt atbilstošu antikoagulāciju, vienlaicīgi pēc iespējas
samazinot asiņošanas risku.
Nomainot terapiju ar KVA, Xarelto® un KVA jālieto vienlaicīgi, līdz INR ir ≥ 2,0.
Terapijas maiņas perioda pirmajās divās dienās jāizmanto standarta sākotnējā KVA deva,
un pēc tam jāizmanto KVA deva atbilstoši INR analīzei.
XarELTo® maIņa ar KVa
standarta kVA deva

INR pielāgota kVA deva

Xarelto®*
INR analīze pirms Xarelto®
lietošanas

Xarelto® var pārtraukt, ja
INR ≥ 2,0

DIENAs

*Skatīt dozēšanas ieteikumus nepieciešamai dienas devai.

Inr nav piemērots Xarelto® antikoagulācijas aktivitātes noteikšanai. Laika
periodā, kurā pacienti saņem gan Xarelto®, gan KVA, Inr jānosaka pirms nākamās
Xarelto® devas lietošanas, bet to nevajadzētu noteikt ātrāk nekā 24 stundas pēc
iepriekšējās devas. Tiklīdz Xarelto® lietošana tiek pārtraukta, INR analīzi var droši veikt
vismaz 24 stundas pēc pēdējās devas lietošanas.

Parenterālo antikoagulantu maiņa ar Xarelto®
Pacientiem, kuriem nepārtraukti tiek ievadītas parenterālas zāles, piemēram,
intravenozs nefrakcionētais heparīns, Xarelto® lietošana jāuzsāk zāļu lietošanas
pārtraukšanas brīdī.
Pacientiem, kuriem parenterālas zāles, piemēram, zemmolekulārais heparīns,
tiek ievadīts, izmantojot fiksētu dozēšanas shēmu: Xarelto® lietošana jāuzsāk
0 līdz 2 stundas pirms nākamās ieplānotās parenterālo zāļu ievadīšanas.

Xarelto® maiņa ar parenterāliem antikoagulantiem
Pirmā parenterālā antikoagulanta deva jāievada laikā, kad būtu jālieto nākamā Xarelto®
deva.
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Pacientu grupas, kurām ir lielāks asiņošanas risks
Jebkādas neskaidras izcelsmes hemoglobīna līmeņa vai asinsspiediena pazemināšanās
gadījumā jānosaka asiņošanas vieta.
Dažām pacientu apakšgrupām ir palielināts asiņošanas risks un, lai konstatētu asiņošanas
pazīmes un simptomus, šie pacienti ir rūpīgi jānovēro:
Pacienti ar nieru darbības traucējumiem: skatīt sadaļu „Ieteicamās devas”
par pacientiem ar vidēji smagiem (kreatinīna klīrenss 30 – 49 ml/min) vai smagiem
(kreatinīna klīrenss 15 – 29 ml/min) nieru darbības traucējumiem.
Pacientiem, kuriem kreatinīna klīrenss < 15 ml/min, lietošana nav ieteicama.
Pacienti ar aknu darbības traucējumiem: Xarelto® ir kontrindicēts pacientiem ar
aknu slimību, kas saistīta ar koagulopātiju un klīniski būtisku asiņošanas risku,
tai skaitā pacientiem ar cirozi, kas klasificēta kā Child Pugh B un C.
Pacienti, kuri vienlaicīgi lieto citas zāles:
• sistēmiskus azolu grupas pretsēnīšu līdzekļus (piemēram, ketokonazols,
itrakonazols, vorikonazols un pozakonazols), Xarelto® lietošana nav ieteicama,
• zāles, kas ietekmē hemostāzi, piemēram, nesteroīdos pretiekaisuma līdzekļus
(NSPL), acetilsalicilskābi, trombocītu agregācijas inhibitorus vai citus
antitrombotiskos līdzekļus.
Pacienti ar citiem asiņošanas riska faktoriem, piemēram:
• nekontrolētu smagu arteriālu hipertensiju,
• aktīvu čūlas slimību kuņģa‑zarnu traktā,
• neseniem izčūlojumiem kuņģa‑zarnu traktā,
• vaskulāru retinopātiju,
• nesenu intrakraniālu vai intracerebrālu asiņošanu,
• intraspinālo vai intracerebrālo asinsvadu patoloģiju,
• nesenu smadzeņu, muguras smadzeņu vai acu operāciju,
• bronhektāzēm vai plaušu asiņošanu anamnēzē.
Xarelto® ir kontrindicēts grūtniecības laikā. Sievietēm reproduktīvā vecumā Xarelto®
terapijas laikā jāizvairās no grūtniecības iestāšanās.
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Pārdozēšana
Sakarā ar ierobežotu absorbciju, lietojot īpaši lielas terapeitiskas Xarelto® devas – 50 mg
vai augstākas devas, ir paredzams piesātinājuma efekts, kas novērš turpmāku līmeņa
pieaugumu plazmā. Pārdozēšanas gadījumā var apsvērt aktivētās ogles lietošanu, lai
samazinātu absorbciju.
Ja pacientam, kurš lieto Xarelto®, attīstās asiņošana, nākamās Xarelto® devas ievade
jāatliek vai ārstēšana jāpārtrauc, ja nepieciešams.
Individualizēta rīcības taktika asiņošanas gadījumā var ietvert:
Simptomātisku ārstēšanu, piemēram, mehānisku kompresiju, ķirurģisku iejaukšanos,
šķidrumu aizvietošanu;
Hemodinamikas uzturēšanu, asins produktu vai komponentu transfūziju;
Dzīvībai bīstamas asiņošanas gadījumā, ko nevar kontrolēt ar iepriekš minētajiem
pasākumiem, jāapsver specifiska prokoagulācijas atcelšanas līdzekļa, piemēram,
protrombīna kompleksa koncentrāta (PKK), aktivēta protrombīna kompleksa
koncentrāta (APKK) vai rekombinantā faktora VIIa (r‑FVIIa), lietošana. Tomēr līdz šim ir
iegūta ļoti ierobežota pieredze šo zāļu lietošanā cilvēkiem, kuri saņem Xarelto®.
Sakarā ar augstu saistīšanās spēju ar plazmas proteīniem Xarelto® nevar izvadīt no
organisma ar dialīzes palīdzību.

asinsreces pārbaude
Xarelto® lietošanas gadījumā nav nepieciešama asinsreces funkcijas standarta uzraudzība.
Paaugstinās šādu asinsreces testu rādītāji: protrombīna laiks (PT), aktivētā
parciālā tromboplastīna laiks (aPTT) un aprēķinātais starptautiskais standartizētais
koeficients (INR).
Īpaši INR analīze tika izveidota KVA iedarbības noteikšanai, un tāpēc tā nav piemērota
Xarelto® aktivitātes noteikšanai. Lēmumus par devām vai ārstēšanu nevajadzētu
balstīt uz INR analīzes rezultātiem, izņēmums ir Xarelto® terapijas maiņa ar KVA ,
kā aprakstīts iepriekš.
Ja tas ir klīniski indicēts, hemostāzes stāvokli var novērtēt ar PT analīzi, izmantojot
neoplastīnu, kā aprakstīts zāļu aprakstā.

Pirmais perorālais, tiešais faktora Xa inhibitors

Vienkārša aizsardzība vairāk pacientiem

