Pokyny k dávkování

CMP a SE
Dávkování přípravku ELIQUIS® je třeba snížit na 2,5 mg 2× denně u pacientů s těmito kritérii:1
Věk ≥ 80 let
Tělesná hmotnost ≤ 60 kg

Závažná renální
insuficience samotná
(clearance kreatininu
15 – 29 ml/min)

Nejméně
2 kritéria
ELIQUIS®
2,5 mg
2x denně

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

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

HŽT a PE
Úvodní terapie
10 mg 2× denně

Dlouhodobá terapie
5 mg 2× denně

RÁNO

RÁNO

VEČER

Prevence rekurence †
2,5 mg 2× denně

VEČER

RÁNO

VEČER

#
7 dní

Léčba by měla trvat
alespoň tři měsíce.

6 měsíců

Začněte po 6měsíční léčbě
přípravkem ELIQUIS®
nebo jiným antikoagulanciem.1#

V léčbě a prevenci rekurentní HŽT a PE
se dávky přípravku ELIQUIS® podle stupně RI neupravují.

† Je-li indikována prevence recidivy HŽT a PE, je třeba po absolvování 6měsíční léčby přípravkem ELIQUIS® 5 mg 2× denně nebo jiným
antikoagulanciem zahájit dávkování 2,5 mg 2× denně.1
# Celkové trvání léčby musí být upraveno individuálně po pečlivém vyhodnocení přínosu léčby oproti riziku krvácení.

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.
Přípravek je částečně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Před předepsáním se prosím seznamte s úplnou informací o přípravku.
Úplná informace o přípravku je dostupná na https://www.pﬁzer.cz/vpois/e-h.
Tento elektronický materiál je určen pouze pro lékaře
a není určen pro tisk a distribuci.
HŽT – hluboká žilní trombóza, PE – plicní embolie, RI – renální insuﬁcience, CMP – cévní mozková příhoda,
SE – systémová embolie, CrCl – clearance kreatitinu, INR – mezinárodní normalizovaný poměr
Reference: 1. Souhrn údajů o přípravku ELIQUIS® (apixaban).
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