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Ривароксабан
произнася се като (riv'' a rox' a ban)

ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Ако имате предсърдно мъждене (състояние, при което сърцето бие неравномерно, което увеличава вероятността от 

образуване на съсиреци в тялото и евентуално причинява инсулти) и приемате ривароксабан за предотвратяване на 

инсулти или сериозни кръвни съсиреци, вие сте изложени на по-висок риск от да получите инсулт, след като спрете да 

приемате това лекарство. Не спирайте приема на ривароксабан, без да говорите с Вашия лекар. Продължете да приемате 

ривароксабан, дори ако се чувствате добре. Не забравяйте да попълните рецептата си, преди да свършите лекарствата, за 

да не пропуснете нито една доза ривароксабан. Ако трябва да спрете приема на ривароксабан, Вашият лекар може да Ви 

предпише друг антикоагулант („разредител на кръвта“), за да предотврати образуването на кръвен съсирек и да Ви 

причини инсулт.

Ако имате епидурална или спинална анестезия или спинална пункция, докато приемате „разредител на кръвта“ като ривароксабан, съществува риск от образуване на кръвен съсирек във или около 

гръбначния ви стълб, което може да доведе до парализиране. Уведомете Вашия лекар, ако имате епидурален катетър, който е останал в тялото ви, или имате или някога сте имали повтарящи се 

епидурални или спинални пункции, деформация на гръбначния стълб или операция на гръбначния стълб. Кажете на Вашия лекар и фармацевт, ако приемате анагрелид (Agrylin); аспирин и други 

нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) като ибупрофен (Advil, Motrin, други), индометацин (Indocin), кетопрофен и напроксен (Aleve, Anaprox, други); цилостазол; клопидогрел (Plavix); 

дипиридамол (персантин); ептифибатид; хепарин; прасугрел (Effient); селективни инхибитори на обратното захващане на серотонин, като циталопрам (Celexa), есциталопрам (Lexapro), флуоксетин 

(Prozac, в Symbyax), флувоксамин (Luvox), пароксетин (Brisdelle, Paxil, Pexeva) и сертралин (Zoloft); инхибитори на обратното захващане на серотонин-норепинефрин (SNRI) като десвенлафаксин 

(Pristiq), дулоксетин (Cymbalta, Drizalma), левомилнаципран (Fetzima), милнаципран (Savella) и венлафаксин (Effexor); тикагрелор (Брилинта); тиклопидин; тирофибан (Aggrastat) и варфарин (Coumadin, 

Jantoven). Ако почувствате някой от следните симптоми, незабавно се обадете на Вашия лекар: болка в гърба, мускулна слабост (особено в краката и стъпалата), изтръпване или изтръпване (особено 

в краката), загуба на контрол над червата или пикочния мехур или невъзможност за движете краката си. инхибитори на обратното захващане на серотонин-норепинефрин (SNRI) като 

десвенлафаксин (Pristiq), дулоксетин (Cymbalta, Drizalma), левомилнаципран (Fetzima), милнаципран (Savella) и венлафаксин (Effexor); тикагрелор (Брилинта); тиклопидин; тирофибан (Aggrastat) и 

варфарин (Coumadin, Jantoven). Ако почувствате някой от следните симптоми, незабавно се обадете на Вашия лекар: болка в гърба, мускулна слабост (особено в краката и стъпалата), изтръпване или 

изтръпване (особено в краката), загуба на контрол над червата или пикочния мехур или невъзможност за движете краката си. инхибитори на обратното захващане на серотонин-норепинефрин 

(SNRI) като десвенлафаксин (Pristiq), дулоксетин (Cymbalta, Drizalma), левомилнаципран (Fetzima), милнаципран (Savella) и венлафаксин (Effexor); тикагрелор (Брилинта); тиклопидин; тирофибан 

(Aggrastat) и варфарин (Coumadin, Jantoven). Ако почувствате някой от следните симптоми, незабавно се обадете на Вашия лекар: болка в гърба, мускулна слабост (особено в краката и стъпалата), 

изтръпване или изтръпване (особено в краката), загуба на контрол над червата или пикочния мехур или невъзможност за движете краката си.

Говорете с Вашия лекар относно риска от приема на ривароксабан.

Вашият лекар или фармацевт ще ви даде информационния лист за пациента на производителя (Ръководство за 

лекарства), когато започнете лечение с ривароксабан и всеки път, когато презареждате рецептата си. Прочетете 

внимателно информацията и попитайте Вашия лекар или фармацевт, ако имате въпроси. Можете също
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посетете уебсайта на Администрацията по храните и лекарствата (FDA).

(http://www.fda.gov/downloads/Drugs/DrugSafety/UCM280333.pdf [http://www.fda.gov/downloads/Drugs/

DrugSafety/UCM280333.pdf]) или уебсайта на производителя, за да получите ръководството за лекарства.

защо е предписано това лекарство?

Rivaroxaban се използва за лечение на дълбока венозна тромбоза (DVT; кръвен съсирек, обикновено в крака) и белодробна емболия (PE; 

кръвен съсирек в белия дроб) при възрастни. Rivaroxaban се използва също за предотвратяване на повторна поява на DVT и PE след 

приключване на първоначалното лечение при възрастни. Използва се също за предотвратяване на инсулти или сериозни кръвни 

съсиреци при възрастни, които имат предсърдно мъждене (състояние, при което сърцето бие неравномерно, увеличавайки вероятността 

от образуване на съсиреци в тялото и евентуално причиняване на инсулти), което не е причинено от сърдечна клапа заболяване. 

Rivaroxaban се използва също за предотвратяване на DVT и PE при възрастни, които са подложени на операция за смяна на тазобедрената 

става или смяна на коляното, или при хора, които са хоспитализирани поради сериозни заболявания и са изложени на риск от развитие на 

съсирек поради намалена способност за придвижване или други рискови фактори. Също така се използва заедно с аспирин за намаляване 

на риска от инфаркт, инсулт или смърт при възрастни с коронарна артериална болест (стесняване на кръвоносните съдове, които доставят 

кръв към сърцето) или периферно артериално заболяване (лошо кръвообращение в кръвоносните съдове които доставят кръв на ръцете 

и краката). Rivaroxaban се използва също за лечение и предотвратяване на повторна поява на DVT и PE при деца и някои кърмачета, които 

са получили поне 5 дни първоначално лечение с антикоагулация (разредител на кръвта). Използва се също за предотвратяване на ДВТ и 

ПЕ след сърдечна операция при деца на 2 или повече години, които имат вродено сърдечно заболяване (аномалия в сърцето, която се 

развива преди раждането). Ривароксабан е в клас лекарства, наречени инхибитори на фактор Ха. Действа като блокира действието на 

определено естествено вещество, което подпомага образуването на кръвни съсиреци.

как трябва да се използва това лекарство?

Rivaroxaban се предлага като таблетка и суспензия (течност), за да се приема през устата. Когато ривароксабан се използва за 

лечение на DVT или PE при възрастни, той обикновено се приема с храна два пъти дневно в продължение на 21 дни, след това 

веднъж дневно с храна. Когато ривароксабан се използва за предотвратяване на ДВТ или ПЕ при възрастни, той обикновено се 

приема веднъж дневно със или без храна след поне 6 месеца лечение с антикоагуланти (разредители на кръвта). Когато 

ривароксабан се използва за предотвратяване на инсулт при тези, които имат предсърдно мъждене, обикновено се приема 

веднъж дневно с вечерното хранене. Когато ривароксабан се приема за предотвратяване на ДВТ и ПЕ след операция за смяна на 

тазобедрената или колянната става, обикновено се приема със или без храна веднъж дневно. Първата доза трябва да се приеме 

най-малко 6 до 10 часа след операцията. Ривароксабан обикновено се приема в продължение на 35 дни след операция за смяна 

на тазобедрената става и 12 дни след операция за смяна на коляното. Когато ривароксабан се приема за предотвратяване на ДВТ 

и ПЕ при възрастни, които са хоспитализирани поради сериозни заболявания и са изложени на риск от развитие на съсирек 

поради намалена способност за придвижване, обикновено се приема със или без храна веднъж дневно, като се започне, когато 

сте в болницата и след това продължава общо 31 до 39 дни. Когато ривароксабан се приема заедно с аспирин при възрастни с 

коронарна артериална болест или периферно артериално заболяване, той обикновено се приема два пъти дневно със или без 

храна. Когато ривароксабан се използва при деца и кърмачета за лечение или профилактика на DVT или PE, обикновено се 

прилага 1 до 3 пъти дневно с храна след поне 5 дни лечение с антикоагуланти (разредители на кръвта). Когато ривароксабан се 

приема при деца на 2 години или повече, които имат вродено сърдечно заболяване,
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Приемайте ривароксабан приблизително по едно и също време всеки ден. Следвайте внимателно указанията на етикета с рецептата и 

помолете Вашия лекар или фармацевт да обясни всяка част, която не разбирате. Приемайте ривароксабан точно както е указано. Не 

приемайте повече или по-малко от него или го приемайте по-често, отколкото е предписано от Вашия лекар.

За възрастни, ако не можете да поглъщате таблетките, можете да ги смачкате и да смесите с ябълково пюре. Поглъщайте сместа 

веднага след като я приготвите. Ривароксабан може да се прилага и в определени видове сонди за хранене. Посъветвайте се с 

Вашия лекар дали трябва да приемате това лекарство в сондата за хранене. Следвайте внимателно указанията на Вашия лекар.

За деца, приемащи таблетки ривароксабан, поглъщайте таблетките цели; не ги разделяйте.

Ако вие или вашето дете повръщате или изплювате в рамките на 30 минути след приемане на доза ривароксабан перорална 

суспензия, вземете още една пълна доза възможно най-скоро след епизода на повръщане и след това вземете следващата си 

доза в редовното време.

За да измерите пероралната суспензия на ривароксабан, следвайте тези стъпки:

1. Използвайте спринцовката за перорално приложение, предоставена с лекарството, за измерване на течността. Не 

използвайте домакинска лъжица, за да измервате дозата си. Домашните чаени лъжички не са точни измервателни уреди и 

може да получите твърде много лекарства или недостатъчно лекарства, ако измервате дозата си с домакинска чаена 

лъжичка.

2. Разклатете внимателно бутилката за 10 секунди преди употреба. Ако има останали гранули на дъното на бутилката, 
разклатете внимателно отново за още 10 секунди. Не разклащайте бутилката, за да избегнете образуването на пяна.

3. Отстранете капачката на бутилката, като натиснете надолу капачката, след това я завъртете обратно на часовниковата стрелка (наляво). 

Не отстранявайте адаптера от горната част на бутилката.

4. Натиснете целия въздух от спринцовката за перорално приложение в бутилката, като натиснете надолу буталото. След това поставете отворения връх на 

спринцовката за перорално приложение в адаптера.

5. Докато държите спринцовката за перорално приложение, внимателно обърнете бутилката с главата надолу. Изтеглете част 

от лекарството от бутилката в спринцовката за перорално приложение, като дръпнете буталото. Внимавайте да не 

издърпате буталото докрай.

6. Ще видите малко количество въздух близо до края на буталото в спринцовката за перорално приложение. Натиснете буталото, така 

че лекарството да се върне обратно в бутилката и въздухът да изчезне. Издърпайте буталото, за да изтеглите правилната доза 

лекарство в спринцовката за перорално приложение.

7. Докато все още държите спринцовката за перорално приложение в бутилката, внимателно завъртете бутилката нагоре, така че спринцовката да е 

отгоре. Извадете спринцовката за перорално приложение от адаптера за гърлото на бутилката, без да натискате буталото. Вземете лекарството веднага 

след като го изтеглите в спринцовката за перорално приложение.

8. Поставете отворения връх на спринцовката за перорално приложение в едната страна на устата на вашето дете и натиснете 

буталото бавно, докато течността навлиза в устата на вашето дете; накарайте детето си да погълне лекарството бавно, докато влиза 

в устата му.

9. Ако дозата Ви е повече от 5 mL, ще трябва да използвате една и съща спринцовка повече от веднъж и ще 
трябва да повторите стъпки от 3 до 7.

10. Оставете адаптера в бутилката. Поставете капачката обратно върху бутилката и я завъртете по посока на часовниковата стрелка (надясно), за да я 

затегнете.

11. Изплакнете спринцовката за перорално приложение с чиста чешмяна вода и я оставете да изсъхне на въздух след всяка употреба.
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Продължете да приемате ривароксабан, дори ако се чувствате добре. Не спирайте приема на ривароксабан, без да говорите с Вашия лекар. Ако 

спрете приема на ривароксабан, рискът от образуване на кръвен съсирек може да се увеличи.

други употреби на това лекарство

Това лекарство може да бъде предписано за други цели; попитайте Вашия лекар или фармацевт за повече информация.

какви специални предпазни мерки трябва да спазвам?

Преди да приемете ривароксабан,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към ривароксабан, други лекарства или някоя от съставките 
на таблетките ривароксабан. Попитайте вашия фармацевт за списък на съставките.

кажете на Вашия лекар и фармацевт какви други лекарства, витамини и хранителни добавки, отпускани с рецепта и 
без рецепта, приемате или планирате да приемате. Не забравяйте да споменете лекарствата, изброени в раздела 
ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и някое от следните: карбамазепин (Carbatrol, Epitol, Equetro, Tegretol, Tegretol-XR, Teril), 
еритромицин (EES, Eryc, Eryped, Erythrocin, други), кетоконазол, фенитоин (Dilantin, Phenytek), рифампин (Rifadin, 
Rimactane) и ритонавир (Norvir, в Kaletra, във Viekira Pak). Може да се наложи Вашият лекар да промени дозите на 
Вашите лекарства или да Ви наблюдава внимателно за странични ефекти. Много други лекарства също могат да 
взаимодействат с ривароксабан, така че не забравяйте да кажете на Вашия лекар за всички лекарства, които 
приемате, дори и тези, които не фигурират в този списък.

кажете на Вашия лекар какви билкови продукти приемате, особено жълт кантарион.

уведомете Вашия лекар, ако имате изкуствена сърдечна клапа или наскоро сте забелязали някакви необичайни синини 

или кървене. Вашият лекар вероятно ще Ви каже да не приемате ривароксабан.

уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали някакъв вид проблем с кървенето, антифосфолипиден синдром (APS; 

състояние, което причинява кръвни съсиреци), кървене или язва в стомаха или червата, или бъбречно или чернодробно 

заболяване.

уведомете Вашия лекар, ако сте бременна, планирате да забременеете или кърмите. Ако забременеете, докато 
приемате ривароксабан, обадете се на Вашия лекар.

говорете с Вашия лекар за рисковете и ползите от приема на ривароксабан, ако сте на 75 или повече 
години.

ако Ви предстои операция, включително стоматологична, кажете на лекаря или зъболекаря, че приемате ривароксабан. 
Вашият лекар може да Ви каже да спрете приема на ривароксабан преди операцията или процедурата. Вашият лекар ще Ви 
каже кога трябва да започнете да приемате ривароксабан отново след операцията.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

Освен ако Вашият лекар не Ви каже друго, продължете нормалната си диета.

какво да правя, ако пропусна доза?

възрастни:

Ако приемате ривароксабан веднъж дневно, вземете пропуснатата доза веднага щом си спомните за нея на този ден. 

Продължете с обичайния си график на дозиране на следващия ден.

Ако приемате ривароксабан два пъти дневно за лечение на DVT или PE, вземете пропуснатата доза веднага щом си 
спомните за нея на този ден. Можете да вземете 2 дози едновременно, за да компенсирате пропуснатата доза. 
Продължете с обичайния си график на дозиране на следващия ден.
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Ако имате CAD или PAD и приемате ривароксабан два пъти дневно, за да намалите риска от DVT и PE и пропуснете 
доза, просто продължете с обичайната си схема на дозиране. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате 
пропуснатата.

Бебета и деца:
Ако приемате ривароксабан веднъж дневно, вземете пропуснатата доза веднага щом си спомните за нея на този ден. 

Продължете с обичайния си график на дозиране на следващия ден. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате 

пропуснатата.

Ако приемате ривароксабан два пъти дневно, вземете пропуснатата сутрешна доза веднага щом си спомните за нея на 

този ден. Можете да вземете 2 дози по едно и също време вечер, за да компенсирате пропуснатата сутрешна доза. 

Продължете с обичайния си график на дозиране на следващия ден

Ако приемате ривароксабан три пъти на ден и пропуснете доза, пропуснете пропуснатата доза и продължете с 
обичайната си схема на дозиране. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Ривароксабан може да причини нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако някой от тези 
симптоми е тежък или не изчезне:

мускулен спазъм

болка в ръцете или краката (при деца)

повръщане (при деца)

стомашни болки

кашлица (при деца)

обрив (при деца)

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от тези симптоми или тези, 
изброени в раздела ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, незабавно се обадете на Вашия лекар:

кървави, черни или катранени изпражнения

розова или кафява урина

кашляне или повръщане на кръв или материал, който прилича на утайка от кафе

чести кръвотечения от носа

кървене от венците ви

тежко менструално кървене

слабост

умора

главоболие

виене на свят или припадък

замъглено зрение

болка в ръката или крака
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обрив

сърбеж

затруднено дишане или преглъщане

копривна треска

болка или подуване на местата на раната

Ривароксабан предотвратява нормалното съсирване на кръвта, така че може да отнеме повече време от обикновено, докато спрете 

кървенето, ако сте порязвани или наранени. Това лекарство може също да причини по-лесно синини или кървене. Обадете се незабавно 

на Вашия лекар, ако кървенето или синини са необичайни.

Ривароксабан може да причини други нежелани реакции. Обадете се на Вашия лекар, ако имате някакви необичайни проблеми, докато 

приемате това лекарство.

Ако получите сериозен страничен ефект, вие или вашият лекар може да изпратите доклад до програмата за докладване 

на нежелани събития MedWatch на Агенцията по храните и лекарствата (FDA) онлайн

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефона 
(1-800-332-1088).

какво трябва да знам за съхранението и изхвърлянето на това лекарство?

Съхранявайте това лекарство в контейнера, в който е дошъл, плътно затворен и далеч от деца. Съхранявайте 

го при стайна температура и далеч от излишна топлина и влага (не в банята).

Важно е да пазите всички лекарства далеч от погледа и обсега на деца, тъй като много контейнери (като 

седмични хапчета и тези за капки за очи, кремове, пластири и инхалатори) не са устойчиви на деца и малките 

деца могат да ги отворят лесно. За да предпазите малките деца от отравяне, винаги заключвайте предпазните 

капачки и незабавно поставете лекарството на безопасно място – такова, което е нагоре, далече и далеч от 

погледа им и обсега.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Ненужните лекарства трябва да се изхвърлят по специални начини, за да се гарантира, че домашните любимци, децата и 

други хора не могат да ги консумират. Въпреки това, не трябва да изхвърляте това лекарство в тоалетната. Вместо това, 

най-добрият начин да изхвърлите лекарствата си е чрез програма за връщане на лекарства. Говорете с вашия фармацевт 

или се свържете с местния отдел за боклук/рециклиране, за да научите за програмите за връщане във вашата общност. 

Вижте уебсайта на FDA за безопасно изхвърляне на лекарства (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) за повече 

информация, ако нямате достъп до програма за връщане.

n случай на спешен случай/предозиране

В случай на предозиране се обадете на линията за помощ за контрол на отравянията на 1-800-222-1222. Информацията е 

достъпна и онлайн на адресhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Ако жертвата е припаднала, има 

гърч, има проблеми с дишането или не може да бъде събудена, незабавно се обадете на спешните служби на 911.

Симптомите на предозиране могат да включват следното:

необичайно кървене или синини

кървави, черни или катранени изпражнения
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кръв в урината

кашляне или повръщане на кръв или материал, който прилича на утайка от кафе

каква друга информация трябва да знам?

Спазвайте всички срещи с Вашия лекар и лабораторията. Вашият лекар може да назначи определени лабораторни изследвания, за 

да провери реакцията на тялото ви към ривароксабан.

Не позволявайте на никой друг да приема вашите лекарства. Вашата рецепта вероятно не може да се презарежда.

За вас е важно да поддържате писмен списък на всички лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта (без рецепта), 

които приемате, както и всички продукти като витамини, минерали или други хранителни добавки. Трябва да 

носите този списък със себе си всеки път, когато посещавате лекар или ако сте приети в болница. Също така е 

важна информация, която да носите със себе си в случай на спешност.
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