CMP a SE

Pokyny k dávkování

ELIQUIS® 5 mg 2× denně
Věk ≥ 80 let

ELIQUIS® 2,5 mg 2× denně

Nejméně
2 kritéria

Tělesná hmotnost ≤ 60 kg

nebo

Koncentrace kreatininu v séru ≥ 1,5 mg/dl (133 µmol/l)

1 kritérium

Závažná renální insuficience
(clearance kreatininu [CrCl] 15–29 ml/min)

Přechod z léčby warfarinem na přípravek ELIQUIS®
Ukončete
léčbu warfarinem

Denně sledujte INR
až do dosažení hodnoty < 2,0

Začněte s podáváním
přípravku ELIQUIS® 2× denně

Dávkování u pacientů s renální insuficiencí
cca 27 % vylučování ledvinami 1

Stupeň renální insuficience

Bez úpravy dávky

Mírná (CrCl 51–80 ml/min)
Střední (CrCl 30–50 ml/min)
Závažná (CrCl 15–29 ml/min)

Přípravek ELIQUIS® 2,5 mg 2× denně

CrCl < 15 ml/min, dialyzovaní pacienti

Přípravek ELIQUIS® se nedoporučuje

CMP = cévní mozková příhoda, SE = systémová embolie, CrCl = clearance kreatitinu

HŽT a PE

Pokyny k dávkování
Úvodní terapie

ELIQUIS®
10 mg 2× denně

Dlouhodobá terapie

ELIQUIS®
5 mg 2× denně

Prodloužená terapie

ELIQUIS®
2,5 mg 2× denně

7 dní

3–6 měsíců

6 měsíců

V léčbě a prevenci rekurentní HŽT a PE se dávky přípravku ELIQUIS® podle stupně RI neupravují.
HŽT = hluboká žilní trombóza, PE = plicní embolie, RI = renální insuﬁcience

ZKRÁCENÁ INFORMACE O PØÍPRAVKU ELIQUIS® 2,5 mg a 5 mg potahované tablety.  Sloení: Léèivá látka apixabanum 2,5 mg nebo 5 mg v jedné potahované tabletì; pomocné látky se známým úèinkem: 102,86/51,43 mg laktosy (tableta
5/2,5 mg); a dalí pomocné látky. Indikace: Prevence ilních tromboembolických pøíhod (VTE) u dospìlých pacientù, kteøí podstoupili elektivní náhradu kyèelního nebo kolenního kloubu. Prevence cévní mozkové pøíhody (CMP) a systémové
embolie (SE) u dospìlých pacientù s nevalvulární fibrilací síní (NVAF) a s jedním nebo více rizikovými faktory, jako jsou pøedchozí cévní mozková pøíhoda nebo tranzitorní ischemická ataka (TIA); vìk > 75 let; hypertenze; diabetes mellitus;
symptomatické srdeèní selhání (tøída NYHA > II). Léèba hluboké ilní trombózy (DVT) a plicní embolie (PE), a prevence rekurentní DVT a PE u dospìlých. Dávkování a zpùsob podání: Prevence VTE: 2,5 mg perorálnì 2x dennì. Poèáteèní dávka
by mìla být uita 12 a 24 hod po operaci. Doporuèená délka léèby je 32 a 38 dní (náhrada kyèelního kloubu) a 10 a 14 dní (náhrada kolenního kloubu). Prevence CMP a SE u dospìlých pacientù s NVAF: 5 mg perorálnì 2x dennì, sníená
dávka 2,5 mg perorálnì 2x dennì pøi splnìní kritérií pro redukci dávky dle SPC. Pacienti podstupující kardioverzi mohou uít jednorázovou nasycovací dávku 10mg nejménì 2 hod pøed výkonem. Léèba akutní DVT a léèba PE: 10 mg perorálnì 2x
dennì prvních 7 dní; poté 5 mg perorálnì 2x dennì. Prevence rekurentní DVT a PE: 2,5 mg perorálnì 2x dennì po dokonèení 6-ti mìsíèní léèby apixabanem nebo jiným antikoagulanciem. Tablety pøípravku Eliquis se zapíjejí vodou, uívají se bez
závislosti na jídle a lze je také podat rozdrcené a rozmíchané v tekutinì èi v jableèném protlaku. Podrobnosti viz SPC. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léèivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku, klinicky významné aktivní krvácení, jaterní
onemocnìní spojené s koagulopatií a klinicky relevantním rizikem krvácení, léze nebo stav s významným rizikem závaného krvácení, soubìná léèba jinými antikoagulancii vyjma specifických pøípadù viz SPC. Zvlátní upozornìní: Doporuèuje
se, aby byl pøípravek Eliquis pouíván s opatrností v podmínkách vyího rizika krvácení. Podávání pøípravku Eliquis se musí pøeruit, jestlie se vyskytne závané krvácení. Podrobnosti vysazení pøed elektivním výkonem viz SPC. Soubìné uívání
pøípravku Eliquis s antiagregancii zvyuje riziko krvácení; pøi soubìné léèbì NSAID (vèetnì ASA) a SSRI/SNRI* je tøeba dbát zvýené opatrnosti. Podrobnosti k podání u poruch ledvin a jater a hemodynamicky nestabilních pacientù viz SPC.
Eliquis není doporuèen u pacientù s trombózou v anamnéze, u nich byl diagnostikován antifosfolipidový syndrom.* Interakce: Uívání se nedoporuèuje u pacientù, kteøí souèasnì uívají systémovì silné inhibitory CYP3A4 a P-gp, jakými jsou
napø. azolová antimykotika a inhibitory HIV proteázy. Pøi souèasném podávání se slabími inhibitory CYP3A4 a/nebo P-gp není nutná úprava dávky apixabanu. Pøi souèasném podávání apixabanu se silnými induktory CYP3A4 a P-gp není nutná
ádná úprava dávky apixabanu, avak silné induktory CYP3A4 a P-gp by se mìly souèasnì podávat s opatrností. Fertilita, tìhotenství a kojení: Uívání apixabanu v prùbìhu tìhotenství se nedoporuèuje. Neádoucí úèinky: Èasté*: krvácení (oèní,
z dásní, z úst, gastrointestinální, rektální, abnormální vaginální a urogenitální), hematomy, epistaxe, hematurie, kontuze, anémie, nauzea, koní vyráka, trombocytopénie, hypotenze, zvýení gamaglutamyltransferázy a alaninaminotransferázy.
Pøedávkování: Pøedávkování apixabanem mùe zpùsobit vyí riziko krvácení. Je k dispozici látka ke zvrácení aktivity apixabanu proti faktoru Xa. Uchovávání: ádné zvlátní podmínky uchovávání Balení: Eliquis 2,5 mg: mimo jiné - 20, 60, 60x1
nebo 168 potahovaných tablet v blistru. Eliquis 5 mg: 28, 60 nebo 168 potahovaných tablet v blistru. Jméno a adresa dritele rozhodnutí o registraci: Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG, Plaza 254, Blanchardstown Corporate Park 2, Dublin 15,
D15 T867, Irsko Registraèní èíslo: mj. EU/1/11/691/002-4,9,11,13,14. Datum poslední revize textu: 3. 10. 2019 Výdej léèivého pøípravku je vázán na lékaøský pøedpis. Pøípravek je hrazen z prostøedkù veøejného zdravotního pojitìní.
Pøed pøedepsáním se prosím seznamte s úplnou informací o pøípravku. * Vimnìte si, prosím, zmìn v informacích o léèivém pøípravku.
Reference: 1. Souhrn údajù o pøípravku ELIQUIS® (apixaban).
2. Podmínky úhrady pøípravku ELIQUIS® na www.sukl.cz.
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