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Rivaroxaban
binibigkas bilang (riv'' a rox' a ban)

MAHALAGANG BABALA:

Kung mayroon kang atrial fibrillation (isang kondisyon kung saan hindi regular ang tibok ng puso, pinapataas ang posibilidad na magkaroon 

ng mga clots sa katawan, at posibleng magdulot ng mga stroke) at umiinom ng rivaroxaban upang makatulong na maiwasan ang mga 

stroke o malubhang namuong dugo, ikaw ay nasa mas mataas na panganib ng pagkakaroon ng stroke pagkatapos mong ihinto ang pag-

inom ng gamot na ito. Huwag tumigil sa pag-inom ng rivaroxaban nang hindi nakikipag-usap sa iyong doktor. Ipagpatuloy ang pag-inom ng 

rivaroxaban kahit maayos na ang pakiramdam mo. Siguraduhing punan muli ang iyong reseta bago ka maubusan ng gamot upang hindi ka 

makaligtaan ng anumang dosis ng rivaroxaban. Kung kailangan mong ihinto ang pag-inom ng rivaroxaban, maaaring magreseta ang iyong 

doktor ng isa pang anticoagulant (''blood thinner'') upang makatulong na maiwasan ang pagbuo ng namuong dugo at magdulot sa iyo ng 

stroke.

Kung mayroon kang epidural o spinal anesthesia o spinal puncture habang umiinom ng 'blood thinner' tulad ng rivaroxaban, ikaw ay nasa panganib na magkaroon ng namuo na namuong dugo sa o sa paligid ng 

iyong gulugod na maaaring maging sanhi ng iyong pagkaparalisado. Sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang isang epidural catheter na naiwan sa iyong katawan o mayroon o nakaranas na ng paulit-ulit na 

epidural o spinal punctures, spinal deformity, o spinal surgery. Sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung umiinom ka ng anagrelide (Agrylin); aspirin at iba pang nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) 

tulad ng ibuprofen (Advil, Motrin, iba pa), indomethacin (Indocin), ketoprofen, at naproxen (Aleve, Anaprox, iba pa); cilostazol; clopidogrel (Plavix); dipyridamole (Persantine); eptifibatide; heparin; prasugrel 

(Mahusay); selective serotonin-reuptake inhibitors tulad ng citalopram (Celexa), escitalopram (Lexapro), fluoxetine (Prozac, sa Symbyax), fluvoxamine (Luvox), paroxetine (Brisdelle, Paxil, Pexeva), at sertraline 

(Zoloft); serotonin–norepinephrine reuptake inhibitors (SNRI) gaya ng desvenlafaxine (Pristiq), duloxetine (Cymbalta, Drizalma), levomilnacipran (Fetzima), milnacipran (Savella), at venlafaxine (Effexor); ticagrelor 

(Brilinta); ticlopidine; tirofiban (Aggrastat), at warfarin (Coumadin, Jantoven). Kung makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas, tawagan kaagad ang iyong doktor: pananakit ng likod, panghihina ng 

kalamnan (lalo na sa iyong mga binti at paa), pamamanhid o pangingilig (lalo na sa iyong mga binti), kawalan ng kontrol sa iyong bituka o pantog, o kawalan ng kakayahan na igalaw mo ang iyong mga paa. 

serotonin–norepinephrine reuptake inhibitors (SNRI) gaya ng desvenlafaxine (Pristiq), duloxetine (Cymbalta, Drizalma), levomilnacipran (Fetzima), milnacipran (Savella), at venlafaxine (Effexor); ticagrelor (Brilinta); 

ticlopidine; tirofiban (Aggrastat), at warfarin (Coumadin, Jantoven). Kung makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas, tawagan kaagad ang iyong doktor: pananakit ng likod, panghihina ng 

kalamnan (lalo na sa iyong mga binti at paa), pamamanhid o pangingilig (lalo na sa iyong mga binti), kawalan ng kontrol sa iyong bituka o pantog, o kawalan ng kakayahan na igalaw mo ang iyong mga paa. 

serotonin–norepinephrine reuptake inhibitors (SNRI) gaya ng desvenlafaxine (Pristiq), duloxetine (Cymbalta, Drizalma), levomilnacipran (Fetzima), milnacipran (Savella), at venlafaxine (Effexor); ticagrelor (Brilinta); 

ticlopidine; tirofiban (Aggrastat), at warfarin (Coumadin, Jantoven). Kung makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas, tawagan kaagad ang iyong doktor: pananakit ng likod, panghihina ng 

kalamnan (lalo na sa iyong mga binti at paa), pamamanhid o pangingilig (lalo na sa iyong mga binti), kawalan ng kontrol sa iyong bituka o pantog, o kawalan ng kakayahan na igalaw mo ang iyong mga paa.

Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa panganib ng pag-inom ng rivaroxaban.

Ibibigay sa iyo ng iyong doktor o parmasyutiko ang sheet ng impormasyon ng pasyente ng tagagawa (Gabay sa Gamot) kapag 

sinimulan mo ang paggamot gamit ang rivaroxaban at sa tuwing pupunan mo ang iyong reseta. Basahing mabuti ang 

impormasyon at tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko kung mayroon kang anumang mga katanungan. Kaya mo rin
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bisitahin ang website ng Food and Drug Administration (FDA).

(http://www.fda.gov/downloads/Drugs/DrugSafety/UCM280333.pdf [http://www.fda.gov/downloads/Drugs/
DrugSafety/UCM280333.pdf]) o ang website ng gumawa para makuha ang Gabay sa Medication.

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ginagamit ang Rivaroxaban upang gamutin ang deep vein thrombosis (DVT; isang namuong dugo, kadalasan sa binti) at pulmonary embolism (PE; 

isang namuong dugo sa baga) sa mga matatanda. Ginagamit din ang Rivaroxaban upang maiwasang mangyari muli ang DVT at PE pagkatapos 

makumpleto ang paunang paggamot sa mga nasa hustong gulang. Ginagamit din ito upang makatulong na maiwasan ang mga stroke o 

malubhang pamumuo ng dugo sa mga nasa hustong gulang na may atrial fibrillation (isang kondisyon kung saan hindi regular ang tibok ng puso, 

pinatataas ang posibilidad na magkaroon ng mga clots sa katawan, at posibleng magdulot ng mga stroke) na hindi sanhi ng balbula ng puso. sakit. 

Ginagamit din ang Rivaroxaban upang maiwasan ang DVT at PE sa mga nasa hustong gulang na nagkakaroon ng pagpapalit ng balakang o 

pagpapalit ng tuhod sa operasyon o sa mga taong naospital para sa mga malulubhang sakit at nasa panganib na magkaroon ng namuong dugo 

dahil sa pagbaba ng kakayahang gumalaw sa paligid o iba pang mga panganib na kadahilanan. Ginagamit din ito kasama ng aspirin upang 

mapababa ang panganib ng atake sa puso, stroke, o kamatayan sa mga nasa hustong gulang na may sakit na coronary artery (pagpapaliit ng mga 

daluyan ng dugo na nagbibigay ng dugo sa puso) o peripheral arterial disease (mahinang sirkulasyon sa mga daluyan ng dugo na nagbibigay ng 

dugo sa mga braso at binti). Ginagamit din ang Rivaroxaban upang gamutin at pigilan ang DVT at PE na mangyari muli sa mga bata at ilang mga 

sanggol na nakatanggap ng hindi bababa sa 5 araw ng paunang anticoagulation (pagpapayat ng dugo) na paggamot. Ginagamit din ito upang 

maiwasan ang DVT at PE pagkatapos ng operasyon sa puso sa mga batang 2 taong gulang o mas matanda na may congenital heart disease 

(abnormality sa puso na nabubuo bago ipanganak). Ang Rivaroxaban ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na factor Xa inhibitors. 

Gumagana ito sa pamamagitan ng pagharang sa pagkilos ng isang tiyak na natural na sangkap na tumutulong sa pagbuo ng mga pamumuo ng 

dugo.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang Rivaroxaban ay nagmumula bilang isang tableta at isang suspensyon (likido) upang inumin sa pamamagitan ng bibig. Kapag ang rivaroxaban ay 

ginagamit upang gamutin ang DVT o PE sa mga nasa hustong gulang, karaniwan itong iniinom kasama ng pagkain dalawang beses araw-araw sa loob ng 21 

araw, pagkatapos ay isang beses araw-araw kasama ng pagkain. Kapag ang rivaroxaban ay ginagamit upang maiwasan ang DVT o PE sa mga nasa hustong 

gulang, karaniwan itong iniinom isang beses araw-araw na may pagkain o walang pagkain pagkatapos ng hindi bababa sa 6 na buwan ng paggamot na 

anticoagulation (pagpapayat ng dugo). Kapag ang rivaroxaban ay ginagamit upang maiwasan ang isang stroke sa mga may atrial fibrillation, karaniwan itong 

iniinom isang beses araw-araw kasama ng hapunan. Kapag ang rivaroxaban ay kinuha upang maiwasan ang DVT at PE pagkatapos ng operasyon sa 

pagpapalit ng balakang o tuhod, karaniwan itong iniinom nang may pagkain o walang isang beses araw-araw. Ang unang dosis ay dapat kunin nang hindi 

bababa sa 6 hanggang 10 oras pagkatapos ng operasyon. Karaniwang kinukuha ang Rivaroxaban sa loob ng 35 araw pagkatapos ng operasyon sa pagpapalit 

ng balakang at sa loob ng 12 araw pagkatapos ng operasyon sa pagpapalit ng tuhod. Kapag ang rivaroxaban ay ininom upang maiwasan ang DVT at PE sa 

mga nasa hustong gulang na naospital para sa malubhang sakit at nasa panganib na magkaroon ng namuong dugo dahil sa pagbaba ng kakayahang 

gumalaw sa paligid, kadalasang iniinom ito nang may pagkain o walang pagkain isang beses araw-araw simula kapag ikaw ay nasa ospital. at pagkatapos ay 

magpapatuloy sa kabuuang 31 hanggang 39 na araw. Kapag ang rivaroxaban ay iniinom kasama ng aspirin sa mga nasa hustong gulang na may sakit sa 

coronary artery o peripheral arterial disease, karaniwan itong iniinom dalawang beses araw-araw nang may pagkain o walang pagkain. Kapag ginagamit ang 

rivaroxaban sa mga bata at sanggol upang gamutin o maiwasan ang DVT o PE, kadalasang ibinibigay ito 1 hanggang 3 beses sa isang araw na may pagkain 

pagkatapos ng hindi bababa sa 5 araw ng paggamot na anticoagulation (pagpapayat ng dugo). Kapag ang rivaroxaban ay iniinom sa mga batang 2 taong 

gulang o mas matanda na may congenital heart disease,
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Uminom ng rivaroxaban sa halos parehong (mga) oras araw-araw. Sundin nang mabuti ang mga direksyon sa iyong label ng reseta, at hilingin sa 

iyong doktor o parmasyutiko na ipaliwanag ang anumang bahagi na hindi mo naiintindihan. Uminom ng rivaroxaban nang eksakto tulad ng 

itinuro. Huwag uminom ng mas marami o mas kaunti nito o uminom ng mas madalas kaysa sa inireseta ng iyong doktor.

Para sa mga matatanda, kung hindi mo kayang lunukin ang mga tableta, maaari mong durugin ang mga ito at ihalo sa sarsa ng 

mansanas. Lunukin ang timpla pagkatapos mong ihanda ito. Ang Rivaroxaban ay maaari ding ibigay sa ilang uri ng feeding tubes. 

Tanungin ang iyong doktor kung dapat mong inumin ang gamot na ito sa iyong feeding tube. Maingat na sundin ang mga direksyon ng 

iyong doktor.

Para sa mga batang umiinom ng rivaroxaban tablets, lunukin ang mga tablet nang buo; huwag mo silang hatiin.

Kung ikaw o ang iyong anak ay sumuka o dumura sa loob ng 30 minuto pagkatapos uminom ng isang dosis ng rivaroxaban oral suspension, kumuha ng isa 

pang buong dosis sa lalong madaling panahon pagkatapos ng episode ng pagsusuka at pagkatapos ay inumin ang iyong susunod na dosis sa regular na 

nakaiskedyul na oras.

Upang sukatin ang rivaroxaban oral suspension, sundin ang mga hakbang na ito:

1. Gamitin ang oral syringe na kasama ng gamot para sa pagsukat ng likido. Huwag gumamit ng kutsara sa bahay upang sukatin ang 

iyong dosis. Ang mga kutsarita ng sambahayan ay hindi tumpak na mga kagamitan sa pagsukat, at maaari kang makatanggap ng 

masyadong maraming gamot o hindi sapat na gamot kung susukatin mo ang iyong dosis gamit ang isang kutsarita ng sambahayan.

2. Malumanay na kalugin ang bote ng 10 segundo bago gamitin. Kung may mga natitirang butil sa ilalim ng bote, malumanay 
na iling muli para sa isa pang 10 segundo. Huwag kalugin ang bote upang maiwasan ang pagbubula.

3. Alisin ang takip ng bote sa pamamagitan ng pagtulak pababa sa takip, pagkatapos ay i-counterclockwise 
(pakaliwa). Huwag tanggalin ang adaptor sa tuktok ng bote.

4. Itulak ang lahat ng hangin mula sa oral syringe sa bote sa pamamagitan ng pagtulak pababa sa plunger. Pagkatapos ay 
ipasok ang bukas na dulo ng oral syringe sa adaptor.

5. Habang hawak ang oral syringe sa lugar, maingat na baligtarin ang bote. Ilabas ang ilan sa mga gamot mula sa bote 
papunta sa oral syringe sa pamamagitan ng paghila pabalik sa plunger. Mag-ingat na huwag hilahin ang plunger 
hanggang sa labas.

6. Makakakita ka ng kaunting hangin malapit sa dulo ng plunger sa oral syringe. Itulak ang plunger 
para bumalik ang gamot sa bote at mawala ang hangin. Hilahin pabalik ang plunger upang ilabas 
ang iyong tamang dosis ng gamot sa oral syringe.

7. Habang hawak pa rin ang oral syringe sa bote, maingat na paikutin ang bote pataas para nasa ibabaw ang 
syringe. Alisin ang oral syringe mula sa bottle neck adapter nang hindi itinutulak ang plunger. Inumin ang 
gamot pagkatapos mong ilabas ito sa oral syringe.

8. Ilagay ang bukas na dulo ng oral syringe sa isang gilid ng bibig ng iyong anak at itulak nang dahan-dahan ang plunger habang ang 

likido ay pumapasok sa bibig ng iyong anak; Ipalunok ng iyong anak ang gamot nang dahan-dahan habang pumapasok ito sa 

kanilang bibig.

9. Kung ang iyong dosis ay higit sa 5 mL, kakailanganin mong gumamit ng parehong syringe nang higit sa isang beses at kakailanganin mong 

ulitin ang mga hakbang 3 hanggang 7.

10. Iwanan ang adaptor sa bote. Ilagay muli ang takip sa bote at i-clockwise (pakanan) upang higpitan 
ito.

11. Banlawan ang oral syringe ng malinis na tubig mula sa gripo at hayaang matuyo ito sa hangin pagkatapos ng bawat paggamit.
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Ipagpatuloy ang pag-inom ng rivaroxaban kahit maayos na ang pakiramdam mo. Huwag tumigil sa pag-inom ng rivaroxaban nang hindi nakikipag-usap sa iyong doktor. 

Kung huminto ka sa pag-inom ng rivaroxaban, ang iyong panganib na magkaroon ng blood clot ay maaaring tumaas.

may mga gamit para sa gamot na ito

Ang gamot na ito ay maaaring inireseta para sa iba pang gamit; tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko para sa karagdagang impormasyon.

hat espesyal na pag-iingat na dapat kong sundin?

Bago kumuha ng rivaroxaban,

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay allergic sa rivaroxaban, anumang iba pang mga gamot, o alinman sa mga 
sangkap sa rivaroxaban tablets. Tanungin ang iyong parmasyutiko para sa isang listahan ng mga sangkap.

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ano ang iba pang mga reseta at hindi iniresetang gamot, bitamina, at 
nutritional supplement na iniinom o pinaplano mong inumin. Tiyaking banggitin ang mga gamot na nakalista sa seksyong 
MAHALAGANG BABALA at alinman sa mga sumusunod: carbamazepine (Carbatrol, Epitol, Equetro, Tegretol, Tegretol-XR, 
Teril), erythromycin (EES, Eryc, Eryped, Erythrocin, iba pa), ketoconazole, phenytoin (Dilantin, Phenytek), rifampin (Rifadin, 
Rimactane), at ritonavir (Norvir, sa Kaletra, sa Viekira Pak). Maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang mga dosis 
ng iyong mga gamot o subaybayan ka nang mabuti para sa mga side effect. Maraming iba pang mga gamot ang maaari ring 
makipag-ugnayan sa rivaroxaban, kaya siguraduhing sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa lahat ng mga gamot na iyong 
iniinom, kahit na ang mga hindi lumalabas sa listahang ito.

sabihin sa iyong doktor kung anong mga herbal na produkto ang iyong iniinom, lalo na ang St. John's wort.

sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang artipisyal na balbula sa puso o kamakailang napansin ang anumang hindi pangkaraniwang pasa o 

pagdurugo. Malamang na sasabihin sa iyo ng iyong doktor na huwag uminom ng rivaroxaban.

sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka o nagkaroon na ng anumang uri ng problema sa pagdurugo, antiphospholipid 
syndrome (APS; isang kondisyon na nagdudulot ng mga pamumuo ng dugo), pagdurugo o ulser sa iyong tiyan o bituka, o sakit 
sa bato o atay.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis, planong magbuntis, o nagpapasuso. Kung ikaw ay buntis habang 
umiinom ng rivaroxaban, tawagan ang iyong doktor.

kausapin ang iyong doktor tungkol sa mga panganib at benepisyo ng pag-inom ng rivaroxaban kung ikaw ay 75 taong gulang o mas matanda.

kung ikaw ay may operasyon, kabilang ang dental surgery, sabihin sa doktor o dentista na ikaw ay umiinom ng rivaroxaban. Maaaring 
sabihin sa iyo ng iyong doktor na ihinto ang pag-inom ng rivaroxaban bago ang operasyon o pamamaraan. Sasabihin sa iyo ng iyong 
doktor kung kailan mo dapat simulan muli ang rivaroxaban pagkatapos ng iyong operasyon.

sumbrero mga espesyal na tagubilin sa pagkain na dapat kong sundin?

Maliban kung iba ang sasabihin sa iyo ng iyong doktor, ipagpatuloy ang iyong normal na diyeta.

Ano ang dapat kong gawin kung nakalimutan ko ang isang dosis?

Matatanda:

Kung umiinom ka ng rivaroxaban isang beses sa isang araw, kunin ang napalampas na dosis sa sandaling maalala mo ito sa araw na iyon. 

Ipagpatuloy ang iyong regular na iskedyul ng dosing sa susunod na araw.

Kung umiinom ka ng rivaroxaban dalawang beses sa isang araw para sa paggamot ng isang DVT o PE, kunin ang napalampas na dosis sa 

sandaling maalala mo ito sa araw na iyon. Maaari kang uminom ng 2 dosis nang sabay-sabay upang mabawi ang napalampas na dosis. 

Ipagpatuloy ang iyong regular na iskedyul ng dosing sa susunod na araw.
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Kung mayroon kang CAD o PAD at umiinom ng rivaroxaban dalawang beses sa isang araw upang mabawasan ang panganib ng DVT at PE at makaligtaan 

ang isang dosis, ipagpatuloy lamang ang iyong regular na iskedyul ng dosing. Huwag kumuha ng dobleng dosis para makabawi sa napalampas.

Mga sanggol at bata:

Kung umiinom ka ng rivaroxaban isang beses sa isang araw, kunin ang napalampas na dosis sa sandaling maalala mo ito sa araw na iyon. 

Ipagpatuloy ang iyong regular na iskedyul ng dosing sa susunod na araw. Huwag kumuha ng dobleng dosis para makabawi sa 

napalampas.

Kung umiinom ka ng rivaroxaban dalawang beses sa isang araw, kunin ang napalampas na dosis sa umaga sa sandaling maalala mo ito sa 

araw na iyon. Maaari kang uminom ng 2 dosis nang sabay-sabay sa gabi upang mabawi ang napalampas na dosis sa umaga. Ipagpatuloy 

ang iyong regular na iskedyul ng dosing sa susunod na araw

Kung umiinom ka ng rivaroxaban tatlong beses sa isang araw at napalampas ang isang dosis, laktawan ang napalampas na dosis at ipagpatuloy ang 

iyong regular na iskedyul ng dosing. Huwag kumuha ng dobleng dosis para makabawi sa napalampas.

mga side effect ng sumbrero ang maaaring idulot ng gamot na ito?

Maaaring magdulot ng mga side effect ang Rivaroxaban. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o hindi nawawala ang 

alinman sa mga sintomas na ito:

pamumulikat ng kalamnan

sakit sa mga braso o binti (sa mga bata)

pagsusuka (sa mga bata)

sakit sa tyan

ubo (sa mga bata)

pantal (sa mga bata)

Ang ilang mga side effect ay maaaring maging seryoso. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sintomas na ito o 
sa mga nakalista sa seksyong MAHALAGANG BABALA, tawagan kaagad ang iyong doktor:

dumi, itim, o dumi

kulay rosas, o kayumangging ihi

pag-ubo o pagsusuka ng dugo o materyal na mukhang butil ng kape

madalas na pagdurugo ng ilong

dumudugo mula sa iyong gilagid

mabigat na pagdurugo ng regla

kahinaan

pagkapagod

sakit ng ulo

pagkahilo o nanghihina

malabong paningin

sakit sa braso o binti
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pantal

nangangati

kahirapan sa paghinga o paglunok

mga pantal

pananakit o pamamaga sa mga lugar ng sugat

Pinipigilan ng Rivaroxaban ang dugo mula sa normal na pamumuo kaya maaaring mas matagal kaysa karaniwan para sa iyo na huminto sa 

pagdurugo kung ikaw ay naputol o nasugatan. Ang gamot na ito ay maaari ring magdulot sa iyo ng pasa o pagdugo nang mas madali. Tawagan 

kaagad ang iyong doktor kung hindi karaniwan ang pagdurugo o pasa.

Ang Rivaroxaban ay maaaring magdulot ng iba pang mga side effect. Tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang anumang hindi pangkaraniwang mga problema habang 

umiinom ng gamot na ito.

Kung nakakaranas ka ng malubhang side effect, ikaw o ang iyong doktor ay maaaring magpadala ng ulat sa Food 

and Drug Administration (FDA) MedWatch Adverse Event Reporting program online

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) o sa pamamagitan ng telepono (1-800-332- 

1088).

Ano ang dapat kong malaman tungkol sa pag-iimbak at pagtatapon ng gamot na ito?

Itago ang gamot na ito sa lalagyang pinasok nito, mahigpit na sarado, at hindi maabot ng mga bata. Itabi ito sa 

temperatura ng silid at malayo sa sobrang init at kahalumigmigan (hindi sa banyo).

Mahalagang panatilihing malayo sa paningin at maabot ng mga bata ang lahat ng gamot dahil maraming lalagyan (tulad ng 

mga lingguhang pill minders at mga pampatak sa mata, cream, patches, at inhaler) ay hindi lumalaban sa bata at madaling 

mabuksan ng mga bata ang mga ito. Upang maprotektahan ang mga maliliit na bata mula sa pagkalason, palaging i-lock ang 

mga takip sa kaligtasan at agad na ilagay ang gamot sa isang ligtas na lokasyon - isa na nasa itaas at malayo at hindi nila nakikita 

at naaabot.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Ang mga hindi kinakailangang gamot ay dapat na itapon sa mga espesyal na paraan upang matiyak na ang mga alagang hayop, bata, at ibang tao 

ay hindi makakain nito. Gayunpaman, hindi mo dapat i-flush ang gamot na ito sa banyo. Sa halip, ang pinakamahusay na paraan upang itapon ang 

iyong gamot ay sa pamamagitan ng isang programa sa pagkuha ng gamot. Makipag-usap sa iyong parmasyutiko o makipag-ugnayan sa iyong lokal 

na departamento ng basura/pag-recycle upang malaman ang tungkol sa mga programa sa pagbabalik sa iyong komunidad. Tingnan ang website 

ng Safe Disposal of Medicines ng FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) para sa higit pang impormasyon kung wala kang access sa 

isang take-back program.

n kaso ng emergency/overdose

Sa kaso ng overdose, tawagan ang poison control helpline sa 1-800-222-1222. Ang impormasyon ay makukuha rin online sa

https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Kung ang biktima ay bumagsak, nagkaroon ng seizure, 

nahihirapang huminga, o hindi magising, agad na tumawag sa mga serbisyong pang-emergency sa 911.

Ang mga sintomas ng labis na dosis ay maaaring kabilang ang mga sumusunod:

hindi pangkaraniwang pagdurugo o pasa

dumi, itim, o dumi
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dugo sa ihi

pag-ubo o pagsusuka ng dugo o materyal na mukhang butil ng kape

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor at laboratoryo. Maaaring mag-order ang iyong doktor ng ilang mga pagsusuri sa lab 

upang suriin ang tugon ng iyong katawan sa rivaroxaban.

Huwag hayaang inumin ng ibang tao ang iyong gamot. Ang iyong reseta ay malamang na hindi refillable.

Mahalaga para sa iyo na magtago ng nakasulat na listahan ng lahat ng reseta at hindi reseta (over-the-counter) na mga gamot na 

iniinom mo, pati na rin ang anumang mga produkto tulad ng mga bitamina, mineral, o iba pang pandagdag sa pandiyeta. Dapat 

mong dalhin ang listahang ito sa tuwing bibisita ka sa isang doktor o kung ikaw ay na-admit sa isang ospital. Mahalaga rin ang 

impormasyong dadalhin mo sakaling magkaroon ng mga emerhensiya.

mga pangalan ng rand

Xarelto®

Huling Binago - 03/15/2022

Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito
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