Praktická příručka

ELIQUIS® (apixaban): přímý inhibitor faktoru Xa indikovaný: 1
k prevenci cévní mozkové příhody a systémové embolie u dospělých pacientů
s nevalvulární ﬁbrilací síní a s jedním nebo více rizikovými faktory, jako jsou předchozí
cévní mozková příhoda nebo tranzitorní ischemická ataka (TIA), věk ≥ 75 let,
hypertenze, diabetes mellitus, symptomatické srdeční selhání (třída NYHA ≥ II),
k léčbě hluboké žilní trombózy (HŽT) a plicní embolie (PE) a k prevenci
rekurentní HŽT a PE u dospělých pacientů,
k prevenci žilních tromboembolických příhod (TEN) u dospělých pacientů,
kteří podstoupili elektivní náhradu kyčelního nebo kolenního kloubu.

NYHA = New York Heart Association (Newyorská kardiologická asociace).
Úplné informace viz Souhrn údajů o přípravku ELIQUIS®

Široké spektrum indikací
Prevence cévní mozkové
příhody/systémové embolie
u pacientů s nevalvulární
fibrilací síní

Léčba hluboké žilní trombózy

Léčba plicní embolie

Úplné informace viz Souhrn údajů o přípravku ELIQUIS®

Prevence rekurence
hluboké žilní trombózy
a plicní embolie

Prevence žilních
tromboembolických příhod
po elektivní náhradě
kyčelního kloubu
Prevence žilních
tromboembolických
příhod po elektivní náhradě
kolenního kloubu

Dávkování a způsob podání
Prevence cévní mozkové příhody a systémové embolie u pacientů
s nevalvulární fibrilací síní (FS) a jedním nebo více rizikovými faktory 1 *
Doporučená dávka přípravku ELIQUIS® u pacientů s nevalvulární FS je 5 mg 2× denně.
Přípravek se podává perorálně a zapíjí se vodou.

RÁNO
ELIQUIS® 5 mg

VEČER
ELIQUIS® 5 mg

Obrázky tablet neodpovídají skutečné velikosti.
* Mezi tyto rizikové faktory patří prodělaná cévní mozková příhoda nebo tranzitorní ischemická ataka, věk ≥ 75 let, hypertenze, diabetes mellitus
a symptomatické srdeční selhání (třída ≥ II podle NYHA).

Dávkování přípravku ELIQUIS® je třeba snížit na 2,5 mg 2× denně
1†
u pacientů s těmito kritérii :

Věk ≥ 80 let
Tělesná hmotnost ≤ 60 kg
Koncentrace kreatininu v séru
≥ 1,5 mg/dl (133 µmol/l)

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

Závažná renální insuficience samotná
(clearance kreatininu 15 – 29 ml/min)‡
ELIQUIS®
2,5 mg
2x denně

Úplné informace viz Souhrn údajů o přípravku ELIQUIS®
† Přípravek ELIQUIS® by měl být používán s opatrností u pacientů, kteří současně užívají silné induktory CYP3A4 a P-gp.
‡ Platná doporučení ESC uvádějí, že se nová perorální antikoagulancia nemají používat u pacientů s pokročilou chronickou renální insuﬁciencí (clearance kreatininu < 30 ml/min).

Dávkování a způsob podání
Léčba hluboké žilní trombózy (HŽT) a plicní embolie (PE) u dospělých pacientů 1
Doporučené dávkování přípravku ELIQUIS® v léčbě akutní HŽT a PE je 10 mg 2× denně
po dobu prvních 7 dní a poté 5 mg 2× denně. Přípravek se užívá perorálně.1*
Úvodní terapie
10 mg 2× denně

Dlouhodobá terapie
5 mg 2× denně

RÁNO

RÁNO

VEČER

7 dní

VEČER

Léčba by měla trvat alespoň tři měsíce.

Léčba by měla trvat alespoň tři měsíce.

Obrázky tablet neodpovídají skutečné velikosti.
* Krátkodobá léčba (nejméně 3 měsíce) má vycházet z přechodných rizikových faktorů (např. nedávná operace, trauma,
1
imobilizace). Celkovou dobu léčby je nutné přizpůsobit jednotlivým pacientům po pečlivém posouzení přínosů a rizik léčby
z hlediska krvácení. U pacientů dostávajících současně systémovou léčbu se silnými induktory CYP3A4 a P-gp se přípravek
ELIQUIS® užívat nemá, protože může mít nižší účinnost.1

CYP3A4 = cytochrom P450 3A4
P-gp = P-glykoprotein

Prevence rekurence hluboké žilní trombózy (HŽT) a plicní embolie (PE)

1

Doporučené dávkování přípravku ELIQUIS® v prevenci recidivy HŽT a PE
je 2,5 mg 2× denně perorálně.1†

Doporučení o dávkování
pro pacienty s poruchou
funkce ledvin nebo jater
naleznete na slidu 10/11

Prevence rekurence †
2,5 mg 2× denně
RÁNO

VEČER

#
6 měsíců

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

Úplné informace viz Souhrn údajů o přípravku ELIQUIS®

1

† 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.1

Dávkování a způsob podání
Prevence žilních tromboembolických příhod u dospělých pacientů
1
po elektivní náhradě kyčelního kloubu
Doporučené dávkování přípravku ELIQUIS® v prevenci TEN po elektivní náhradě
kyčelního kloubu je 2,5 mg 2× denně perorálně. Doporučená délka léčby je 32 až 38 dní.
Počáteční dávka má být užita 12 až 24 hodin po operaci.1 *

2,5 mg 2× denně

RÁNO

12–24 hodin po operaci †

VEČER

32–38 dní

Obrázky tablet neodpovídají skutečné velikosti.
* Přípravek ELIQUIS®
by měl být používán s opatrností u pacientů, kteří současně užívají systémovou léčbu se silnými induktory
CYP3A4 a P-gp.1 Doporučení uvedené
v Souhrnu údajů o přípravku ELIQUIS® zmiňuje vyjmutí vnitřních katetrů nejméně 5 hodin
1
před první dávkou apixabanu.
† Lékaři mohou zvážit potenciální přínosy dřívější antikoagulace pro profylaxi TEN stejně jako rizika pooperačního krvácení
při rozhodování o době podání v rámci tohoto časového okna.1

CYP3A4 = cytochrom P450 3A4;
TEN = tromboembolická nemoc;
P-gp = P-glykoprotein

Dávkování a způsob podání
Prevence žilních tromboembolických příhod u dospělých pacientů
po elektivní náhradě kolenního kloubu1
Doporučené dávkování přípravku ELIQUIS® v prevenci TEN po elektivní náhradě
kolenního kloubu je 2,5 mg 2× denně perorálně. Doporučená délka léčby je 10 až 14 dní.
Počáteční dávka má být užita 12 až 24 hodin po operaci.1*

2,5 mg 2× denně

RÁNO

12–24 hodin po operaci †

VEČER

10–14 dní

Úplné informace viz Souhrn údajů o přípravku ELIQUIS® 1
* Přípravek ELIQUIS®
by měl být používán s opatrností u pacientů, kteří současně užívají systémovou léčbu se silnými induktory
CYP3A4 a P-gp.1 Doporučení uvedené
v Souhrnu údajů o přípravku ELIQUIS® zmiňuje vyjmutí vnitřních katetrů nejméně 5 hodin
1
před první dávkou apixabanu.
† Lékaři mohou zvážit potenciální přínosy dřívější antikoagulace pro profylaxi TEN stejně jako rizika pooperačního krvácení
při rozhodování o době podání v rámci tohoto časového okna.1

CYP3A4 = cytochrom P450 3A4;
TEN = tromboembolická nemoc;
P-gp = P-glykoprotein

Dávkování a způsob podání
Dávkování u pacientů s poruchou funkce ledvin1
ELIQUIS® – bez úpravy dávky u většiny pacientů s poruchou funkce ledvin.

27 %

ELIQUIS® – nízké renální vylučování.

vylučování
ledvinami
Poškození ledvin1

Mírná (CrCl 51–80 ml/min)
nebo střední (CrCl 30–50 ml/min)
renální insuﬁcience

Nevalvulární FS

Ostatní indikace

Není nutná úprava dávky.

Závažná renální insuﬁcience
(CrCl 15–29 ml/min)

Nevalvulární FS

Redukce dávky na 2,5 mg 2× denně.

Ostatní indikace

Přípravek ELIQUIS® má být užíván s opatrností.

Renální selhání (CrCl <15 ml/min)

Napříč indikacemi

Nedoporučeno.

Dialyzovaní pacienti

Napříč indikacemi

Nedoporučeno.

Úplné informace viz Souhrn údajů o přípravku ELIQUIS® 1
FS = ﬁbrilace síní
CrCl = clearance kreatininu

Není nutná žádná úprava dávky, pokud pacient nesplní kritéria pro
snížení dávky (snížení dávky na 2,5 mg 2× denně se doporučuje
u pacientů s ≥ 2 následujícími kritérii: ≥ 80 let, tělesná hmotnost
≤ 60 kg nebo sérový kreatinin ≥ 1,5 mg/dl (133 µmol/l)).

Dávkování a způsob podání
Dávkování u pacientů s poškozením jater u všech indikací 1
Poškození jater 1
Mírná nebo středně těžká porucha funkce jater
(Child-Pughovo skóre A nebo B)

Přípravek ELIQUIS® má být užíván s opatrností.
Není nutná úprava dávky.

Zvýšené jaterní enzymy (ALT/AST > 2× ULN) nebo
celkový bilirubin ≥ 1,5× ULN

Přípravek ELIQUIS® má být užíván s opatrností.

Těžká porucha funkce jater

Nedoporučeno.

Onemocnění jater spojené s koagulopatií a klinicky
zjevným rizikem krvácení

Kontraindikováno.

Před zahájením léčby přípravkem ELIQUIS® by měly být změřeny jaterní funkce.1

Úplné informace viz Souhrn údajů o přípravku ELIQUIS® 1

ALT = alaninaminotransferáza
AST = aspartátaminotransferáza
ULN = horní hranice normálu

Dávkování a způsob podání
Všeobecné poznámky
Běžné klinické sledování koagulace se nevyžaduje.1
Užívá se s jídlem nebo bez jídla.1
Bez dietního omezení.1
Perorální podání.1
– Pacientům, kteří nejsou schopni spolknout celé tablety, lze tablety přípravku ELIQUIS® rozdrtit.
– Rozdrcené tablety mohou být rozmíchány ve vodě nebo v 5% roztoku dextrózy ve vodě (D5W) či v jablečném džusu nebo je lze
smíchat s jablečným pyré a ihned podat nazogastrickou sondou.
Je nutné se vyvarovat přechodného vysazení léčby. V případě, že musí být antikoagulační terapie přípravkem ELIQUIS® z jakéhokoli
důvodu dočasně přerušena, je nutné léčbu co nejdříve obnovit.1
Jestliže pacient vynechá dávku, měl by užít vynechanou dávku co nejdříve a dále pokračovat v užívání podle svého
dávkovacího schématu.1*
Jestliže pacient nedopatřením užije dvojnásobnou dávku, doporučuje se vynechat následující dávku (tj. za 12 hodin) nového
perorálního antikoagulancia užívaného 2× denně a poté (tj. 24 hodin po užití dvojnásobné dávky) pokračovat v dávkování 2× denně.2

Absorpce a metabolismus přípravku ELIQUIS® 1,4,5
Poločas eliminace: ˜12 hodin
Renální clearance (při normální renální funkci): 27%
Užití přípravku s jídlem: bez vlivu na míru absorpce

* Skupina odborníků EHRA doporučuje vzít zapomenutou dávku dříve, než uplyne 50 % intervalu mezi dávkami. To znamená, že u NOAC užívaných dvakrát denně
2
(tj. každých 12 h) by zapomenutá dávka měla být užita do 6 h od plánovaného užití.
Toto doporučení se liší od Souhrnu údajů o přípravku ELIQUIS®. 1

Bělošské, asijské a černošské/afroamerické etnikum: bez vlivu na farmakokinetiku
Jaterní metabolismus: ano, převážně prostřednictvím CYP3A4/5

Vydejte kartu pacienta všem pacientům, kteří užívají přípravek ELIQUIS®, a poučte je,
jak je pro ně antikoagulační terapie důležitá a jaké jsou její následky.1†
Sdělte pacientům, aby kartu pacienta nosili stále u sebe a ukázali ji všem zdravotnickým pracovníkům, včetně lékárníků,
s nimiž budou hovořit o své medikaci. †
Pacienti nesmí zapomínat užívat přípravek ELIQUIS® pravidelně 2× denně podle pokynů lékaře, tzn. ráno a večer. Při užívání tablet
ve stejnou denní dobu bude mít léčba pacientů nejlepší účinky. †
Pacienti smí přestat užívat přípravek ELIQUIS® až poté, co se poradí se svým lékařem, jelikož předčasně ukončená léčba může
představovat zvýšené riziko tvorby krevních sraženin. Mají-li pacienti jakékoliv další otázky ohledně použití přípravku ELIQUIS®,
mají se obrátit na svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru. †
Promluvte se svými pacienty především o tom, jak je důležité dodržovat léčbu, jaké jsou známky krvácení a kdy mají vyhledat
lékařskou pomoc. †
V případě krvácení, které neustává, musí pacienti neprodleně vyhledat lékařskou pomoc. †

Úplné informace viz Souhrn údajů o přípravku ELIQUIS®
† Viz příloha II a III Souhrnu údajů o přípravku ELIQUIS® dostupné na www.sukl.cz.

Kontraindikace
Kdy se nemá přípravek ELIQUIS® používat?*
Kontraindikace1
– Hypersenzitivita na léčivou látku nebo jakoukoli složku
–
–
–
–

přípravku ELIQUIS®
Klinicky významné aktivní krvácení
Onemocnění jater související s koagulopatií
a klinicky relevantním rizikem krvácení
Léze nebo onemocnění s významným rizikem
závažného krvácení
Jakákoli souběžná léčba dalším antikoagulanciem, vyjma přechodu
na léčbu nebo z léčby přípravkem ELIQUIS® nebo podávání
nefrakcionovaného heparinu v dávkách nutných k udržení
průchodnosti centrálního žilního nebo arteriálního katetru,
nebo kdy je UFH podáván během katetruzační ablace kvůli FS

Nedoporučuje se1
– Odhadovaná clearance kreatininu < 15 ml/min
– Těhotné pacientky
– Pacienti na dialýze
– Závažná jaterní insuﬁcience
– Pacienti s umělou srdeční chlopní (s ﬁbrilací síní (FS) nebo bez FS)
– Jako alternativa k nefrakcionovanému heparinu u pacientů s plicní

embolií, kteří jsou hemodynamicky nestabilní nebo se u nich
uvažuje o trombolýze nebo plicní embolektomii
– V kombinaci se silnými induktory CYP3A4 a zároveň P-gp
u léčby HŽT a PE (viz Lékové interakce na další straně)
– Pacienti s antifosfolipidovým syndromem

Je třeba dbát opatrnosti1
– Mírná nebo středně závažná jaterní insuﬁcience (Child-Pughovo skóre A nebo B)
– Zvýšené jaterní enzymy (ALT/AST > 2× horní hranice normy) nebo celkový bilirubin ≥ 1,5× horní hranice normy
– V kombinaci se silnými induktory CYP3A4 i P-glykoproteinu nebo nesteroidními protizánětlivými léky (NSAIDs) (viz Lékové interakce na další straně)
– Při zvýšeném riziku krvácení

FS = ﬁbrilace síní; ALT = alaninaminotransferáza; AST = aspartátaminotransferáza; HŽT = hluboká žilní trombóza; PE = plicní embolie; CYP3A4 = cytochrom P450;
NSAID = nesteroidní protizánětlivé léky; UFH = nefrakcionovaný heparin.
* Přípravek ELIQUIS® není indikován k léčbě valvulární FS.

Lékové interakce
Bez nutnosti úpravy dávkování při souběžném podávání řady jiných léků:
Amiodaron Atenolol Klarithromycin Digoxin Diltiazem Famotidin

Flukonazol

Naproxen

Chinidin

Verapamil

Nedoporučuje se souběžné podávání se silnými inhibitory‡ CYP3A4 i P-glykoproteinu:1
Azolová antimykotika (např. ketokonazol) Inhibitory HIV proteázy (např. ritonavir)
Přípravek ELIQUIS® by měl být podáván s opatrností (není nutná úprava dávky) se silnými induktory § CYP3A4 a P-gp
pro prevenci CMP/SE u pacientů s NVAF a prevenci rekurentní HŽT/PE.#
Karbamazepin Fenobarbital Fenytoin Rifampicin Třezalka tečkovaná
§

Přípravek ELIQUIS® by neměl být podáván se silnými induktory CYP3A4 a P-gp v léčbě HŽT/PE, jelikož může mít nižší účinnost.1
Interakce s jinými léčivými přípravky ovlivňujícími srážlivost krve
Inhibitory agregace destiček a nesteroidní
protizánětlivé léky (NSAID):
– Kyselina acetylsalicilová (ASA)
– Nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID)
– Klopidogrel
– SSRIs/SNRI

Souběžné podávání přípravku ELIQUIS® a antiagregancií zvyšuje riziko krvácení.
Pacientům, kteří jsou souběžně léčeni NSAID, ASA, SSRIs/SNRI,
je třeba věnovat zvýšenou pozornost.

Antikoagulancia:

Souběžná léčba přípravkem ELIQUIS® a jakýmkoli dalším antikoagulanciem
je kontraindikována, vyjma těchto případů:
– Přechod na léčbu nebo z léčby přípravkem ELIQUIS®
– Podávání nefrakcionovaného heparinu v dávkách nutných k udržení průchodnosti
centrálního žilního nebo arteriálního katetru

– Hepariny**
– Perorální antikoagulancia††

‡
§

Úplné informace viz Souhrn údajů o přípravku ELIQUIS®
Silné inhibitory mohou zvýšit expozici přípravku ELIQUIS®.
Silné induktory mohou snížit expozici přípravku ELIQUIS®.

** Například nefrakcionovaný heparin, nízkomolekulární heparin, deriváty heparinu.
†† Např. warfarin nebo nová perorální antikoagulancia.
# U pacientů, kteří podstoupili elektivní náhradu kyčelního nebo kolenního kloubu.

Přechod na léčbu přípravkem ELIQUIS® 1,2
Přechod z léčby warfarinem
na přípravek ELIQUIS®1

Ukončete léčbu
warfarinem.

Denně sledujte INR
až do dosažení hodnot < 2,0.

Přechod z léčby
kyselinou acetylsalicylovou
na přípravek ELIQUIS® 2 *

Ukončete léčbu
kyselinou
acetysalicylovou.

Začněte s podáváním
přípravku ELIQUIS®
2× denně
při další plánované dávce.

Přechod z jiného nového
perorálního antikoagulancia†
na přípravek ELIQUIS® 2

Ukončete léčbu
novým perorálním
antikoagulanciem.

Začněte s podáváním
přípravku ELIQUIS®
2× denně
při další plánované dávce.

Přechod
z nízkomolekulárního
heparinu
na přípravek ELIQUIS® 1

Ukončete léčbu
nízkomolekulárním
heparinem.

Začněte s podáváním
přípravku ELIQUIS®
2× denně
při další plánované dávce.

Začněte s podáváním
přípravku ELIQUIS®.

Přechod z léčby přípravkem ELIQUIS® 1
Přechod z léčby
přípravkem ELIQUIS®
na warfarin

Zahajte léčbu warfarinem
a ještě nejméně 2 dny
pokračujte v podávání
přípravku ELIQUIS®.

2. den ověřte hodnotu
INR před podáním
další plánované dávky
přípravku ELIQUIS®.

1
INR = mezinárodně normalizovaný poměr
* U některých pacientů může být nutná kombinovaná terapie s antiagregačními léky.
1
Přechod z léčby kyselinou acetylsalicylovou na přípravek ELIQUIS® je v kompetenci lékaře.
† Kromě přípravku ELIQUIS® je k prevenci cévní mozkové příhody a systémové embolie u dospělých pacientů s nevalvulární FS
a s nejméně jedním rizikovým faktorem v současné době indikován z nových perorálních antikoagulancií dabigatran a rivaroxaban a edoxaban.6,7,8

Podávání přípravku
ELIQUIS® ukončete
při hodnotách INR ≥ 2,0.

Sledování během léčby přípravkem ELIQUIS®
Běžné klinické sledování koagulace není u přípravku ELIQUIS® nutné.1
Testy krevní srážlivosti (např. INR, PT a aPTT) se k vyhodnocování farmakodynamických účinků přípravku ELIQUIS® nedoporučují.1
Ve výjimečných případech, kdy zjištění expozice přípravku ELIQUIS® může přispět k informovanému klinickému rozhodnutí
(např. v případě předávkování nebo neodkladné operace), lze použít kalibrovaný kvantitativní test anti-FXa aktivity.1
r = 0,8794

Vztah mezi koncentrací léčivé látky apixabanu
v plazmě a anti-FXa aktivitou je lineární napříč
širokým dávkovacím rozmezím přípravku.1,9

Anti-FXa (jednotka apixabanu) (ng/ml)
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Upraveno dle Barett et. al. 2010.
aPTT = aktivovaný parciální tromboplastinový čas; FXa = aktivovaný faktor X; INR = mezinárodní normalizovaný poměr;
HŽT = hluboká žilní trombóza; PE = plicní embolie; PT = protrombinový čas.
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Predikovaný stabilizovaný stav expozice anti-FXa aktivity přípravku ELIQUIS® 1
Prevence CMP/SE u pacientů s FS
ELIQUIS® 5 mg 2× D
ELIQUIS® 2,5 mg 2× D*
Cmax

123 ng/ml
(5./95. percentil: 69; 221 ng/ml)

171 ng/ml
(5./95. percentil: 91; 321 ng/ml)

Cmin

79 ng/ml
(5./95. percentil: 34; 162 ng/ml)

103 ng/ml
(5./95. percentil: 41; 230 ng/ml)

Anti-FXa
aktivita max.

1,8 IU/ml
(5./95. percentil: 1,0; 3,3 IU/ml)

2,6 IU/ml
(5./95. percentil: 1,4; 4,8 IU/ml)

Anti-FXa
aktivita min.

1,2 IU/ml
(5./95. percentil: 0,51; 2,4 IU/ml)

1,5 IU/ml
(5./95. percentil: 0,61; 3,4 IU/ml)

Léčba a prevence rekurence hluboké žilní trombózy (HŽT) a plicní embolie (PE)
ELIQUIS® 10 mg 2× D†
ELIQUIS® 2,5 mg 2× D†
ELIQUIS® 5 mg 2× D†
Cmax

67 ng/ml
(5./95. percentil: 30; 153 ng/ml)

132 ng/ml
(5./95. percentil: 59; 302 ng/ml)

251 ng/ml
(5./95. percentil: 111; 572 ng/ml)

Cmin

32 ng/ml
(5./95. percentil: 11; 90 ng/ml)

63 ng/ml
(5./95. percentil: 22; 177 ng/ml)

120 ng/ml
(5./95. percentil: 41; 335 ng/ml)

Anti-FXa
aktivita max.

1,0 IU/ml
(5./95. percentil: 0,46; 2,5 IU/ml)

2,1 IU/ml
(5./95. percentil: 0,91; 5,2 IU/ml)

4,2 IU/ml
(5./95. percentil: 1,8; 10,8 IU/ml)

Anti-FXa
aktivita min.

0,49 IU/ml
(5./95. percentil: 0,17; 1,4 IU/ml)

1,0 IU/ml
(5./95. percentil: 0,33; 2,9 IU/ml)

1,9 IU/ml
(5./95. percentil: 0,64; 5,8 IU/ml)

* Doporučené dávkování přípravku ELIQUIS® je 5 mg 2× denně. Dávkování přípravku ELIQUIS® 2,5 mg 2× denně bylo použito u pacientů, kteří splňovali nejméně dvě
z následujících kritérií: věk ≥ 80 let, tělesná hmotnost ≤ 60 kg nebo koncentrace kreatininu v séru ≥ 1,5 mg/dl (133 µmol/l). Nižší dávkování 2,5 mg 2× denně by se
rovněž mělo používat u pacientů se závažnou renální insuﬁciencí samotnou (clearance kreatininu 15–29 ml/min).
† Doporučené dávkování přípravku ELIQUIS® v léčbě akutní HŽT a PE je 10 mg 2× denně po dobu prvních 7 dní a poté 5 mg 2× denně. Doporučené dávkování přípravku
ELIQUIS® v prevenci recidivy HŽT a PE je 2,5 mg 2× denně.

Operace a invazivní zákroky
Pacienti s nevalvulární ﬁbrilací síní (FS) mohou pokračovat v léčbě přípravkem ELIQUIS®
1
i při kardioverzi.
Zákroky s nízkým rizikem krvácení a předpokládanou minimální ztrátou krve
bez kritických následků
Léčbu přípravkem ELIQUIS® je potřeba přerušit nejméně 24 hodin před elektivní operací nebo invazivním zákrokem.*

Zákroky se středním až vysokým rizikem krvácení 1
Léčbu přípravkem ELIQUIS® je třeba přerušit nejméně 48 hodin před elektivní operací nebo
invazivním zákrokem (> 4 poločasy).

Neodkladné operace nebo invazivní zákroky 1
Je třeba dbát opatrnosti a vzít v úvahu zvýšené riziko krvácení.
Riziko krvácení by se mělo zvážit oproti naléhavosti intervence.

* Pokud je clearance kreatininu 15 – 30 ml/min, je třeba zvážit přerušení léčby přípravkem ELIQUIS® nejméně 36 hodin před zákrokem.

Podávání přípravku ELIQUIS® po invazivním zákroku nebo chirurgické intervenci je třeba
obnovit co nejdříve za podmínky, že to klinický stav pacienta umožňuje a že bylo dosaženo
1
adekvátní kontroly krvácení.
Užívání přípravku ELIQUIS® by mělo být započato 12–24 hodin po ortopedickém zákroku.1
U zákroků s okamžitou a úplnou zástavou krvácení lze podávání přípravku ELIQUIS® obnovit
za 6–8 hodin po intervenci.2
Po operaci se nedoporučuje podávat další inhibitory agregace destiček souběžně s přípravkem ELIQUIS®.1
1

Spinální/epidurální anestezie nebo punkce

Při použití neuraxiální anestezie nebo spinální/epidurální punkce jsou pacienti léčení přípravkem ELIQUIS®
vystaveni riziku epidurálního nebo spinálního hematomu.1
Faktory zvyšující riziko:1
– Použití permanentního epidurálního katetru po operaci†
– Souběžné podávání léčivých přípravků ovlivňujících srážlivost krve
– Traumatická nebo opakovaná epidurální nebo spinální punkce

Více informací viz příloha
Úplné informace viz Souhrn údajů o přípravku ELIQUIS®
† Zavedené epidurální katetry musí být odstraněny nejméně 5 hodin před první dávkou přípravku ELIQUIS®.

Zvládání krvácení
Stejně jako ostatní antikoagulancia může přípravek ELIQUIS® způsobit krvácení. Vzhledem k jeho
krátkému poločasu se při kontrole krvácení využívá převážně podpůrná léčba.1,2
Antidotum pro warfarin je vzhledem k jeho dlouhému poločasu důležitější než pro NOACs.
Nicméně EHRA říkají:

„Vzhledem k relativně krátkému eliminačnímu poločasu je kromě standardních podpůrných postupů
(např. mechanická komprese, chirurgická hemostáza, náhrada tekutin a další hemodynamická
podpora) čas jeden z dalších důležitých faktorů pro zvládání krvácení u NOACs.
S přibývajícím časem lze očekávat snížení antikoagulační aktivity."
– EHRA Practical Guide on the use of NOACs in patients with non-valvular AF, 2018 2

Pokyny k praktickým strategiím pro management krvácení, které jsou k dispozici, jsou založeny
na farmakokinetice a farmakodynamice těchto léků a současné znalosti koagulačních testů.

NOACs = non-vitamin K antagonisté

Kontrola krvácení u pacientů užívajících přípravek ELIQUIS®
Vysaďte léčbu.1
Zjistěte zdroj krvácení.1
Zahajte vhodnou léčbu, např. chirurgickou úpravu hemostázy nebo transfuzi čerstvě zmražené plazmy,
nebo podání látky ke zvrácení aktivity inhibitorů faktoru Xa.1
– Podání aktivního uhlí může přispět ke snížení expozice přípravku ELIQUIS®.
– U zdravých jedinců podání aktivního uhlí 2 a 6 hodin po požití přípravku ELIQUIS® 20 mg snížilo průměrné
hodnoty AUC přípravku ELIQUS® o 50 % a 27 %.
– Průměrný poločas přípravku ELIQUIS® se snížil z 13,4 hodiny na 5,3 hodiny a 4,9 hodiny, pokud bylo aktivní
uhlí podáno 2 a 6 hodin po požití přípravku ELIQUIS®.
V situacích, kdy je nutno zvrátit antikoagulační účinek z důvodu život ohrožujícího nebo nekontrolovaného krvácení, je k dispozici
látka ke zvrácení aktivity inhibitorů faktoru Xa. Rovněž je možné zvážit podání koncentrátů protrombinového komplexu (PCC) nebo
rekombinantniho faktoru VIIa.1
– Zvrat farmakodynamických účinků přípravku ELIQUIS® ukazují změny v testech generování trombinu po podání 4faktorového PCC
v krvi u zdravých jedinců.
– Neexistují však žádné klinické zkušenosti s užíváním 4faktorového PCC k reverzi krvácení u jedinců,
kteří užívají přípravek ELIQUIS®.
– V současné době neexistují žádné klinické zkušenosti s používáním rekombinantního faktoru VIIa u jedinců
užívajících přípravek ELIQUIS®.
– Je možné zvážit opětovné podání rekombinantního faktoru VIIa a titrovat jej v závislosti na míře krvácení.
Obnovte podávání přípravku ELIQUIS® co nejdříve po vytvoření adekvátní hemostázy.1

AUC = plocha pod koncentrační křivkou

Důležité informace pro předepisující lékaře
K použití před zahájením léčby přípravkem ELIQUIS® u pacientů s nevalvulární FS.1,3
Ano
Ne
Pacient má nevalvulární FS.†
Rizika, která je třeba vyhodnotit před zahájením léčby
Riziko cévní mozkové příhody (např. skóre CHA2DS2-VASc)

Riziko krvácení (např. skóre HAS-BLED)

Renální funkce

Jaterní funkce

Souběžná terapie1
S přípravkem ELIQUIS® se nesmí souběžně podávat:
– Další antikoagulancia (vyjma přechodu na léčbu nebo z léčby přípravkem ELIQUIS® nebo podávání nefrakcionovaného heparinu*
v dávkách nutných k udržení průchodnosti centrálního žilního nebo arteriálního katetru)
– Silné inhibitory CYP3A4 a P-glykoproteinu, např. antimykotika nebo inhibitory HIV proteázy
– Léky spojené se závažným krvácením
S přípravkem ELIQUIS® se smí souběžně podávat jen s opatrností:
– Silné induktory CYP3A4 a P-glykoproteinu
– Antiagregační léky nebo nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID)
Přípravek ELIQUIS® by neměl být používán k léčbě HŽT/PE u pacientů léčených silnými induktory CYP3A4 a P-gp, jelikož jeho
účinnost může být ohrožena.1

FS = ﬁbrilace síní, CHA2DS2-VASc = městnavé srdeční selhání nebo dysfunkce levé komory srdeční, hypertenze, věk ≥ 75 let (za 2 body), diabetes mellitus, cévní
mozková příhoda (za 2 body), vaskulární onemocnění, věk 65–74 let, pohlaví (ženské); HAS-BLED = hypertenze, abnormální renální/jaterní funkce, cévní mozková
příhoda, krvácení v anamnéze nebo predispozice ke krvácení, nestabilní INR, vyšší věk, souběžné užívání alkoholu/návykových látek; INR = mezinárodně normalizovaný
poměr; NSA = nesteroidní protizánětlivý lék, CrCl = clearance kreatininu; PE= plicní embolie; HŽT = hluboká žilní trombóza; HIV= virus lidské imunitní nedostatečnosti;
P-gp = P-glykoprotein; CYP3A4 = cytochrom P450 3A4

Kontraindikace
– Hypersenzitivita na léčivou látku nebo jakoukoli složku přípravku
– Onemocnění jater související s koagulopatií a klinicky relevantní riziko krvácení
– Léze nebo onemocnění s významným rizikem závažného krvácení
Nedoporučuje se
–
–
–
–

Těhotenství (léčba přípravkem ELIQUIS® během těhotenství se nedoporučuje)
Kojení (jelikož nelze vyloučit riziko pro novorozence a kojence, je třeba ukončit buď léčbu přípravkem ELIQUIS®, nebo kojení)
Clearance kreatininu < 15 ml/min nebo dialýza
Závažná jaterní insuficience

Doporučená dávka
5 mg 2× denně
– Dávkování 2,5 mg 2x denně se doporučuje u pacientů se závažnou renální insuficiencí (clearance kreatininu 15–29 ml/min) NEBO
u pacientů splňujících nejméně dvě z následujících kritérií: věk ≥ 80 let, tělesná hmotnost ≤ 60 kg nebo koncentrace kreatininu
v séru ≥ 1,5 mg/dl (133 µmol/l).
Nedoporučuje se
Každý pacient užívající přípravek ELIQUIS® má obdržet průkaz/kartu pacienta, nosit jej/ji stále při sobě a prokazovat se jím/jí při jakékoliv
návštěvě zdravotnického personálu včetně lékárníků. Pacient by měl být také důsledně poučen o důležitosti pravidelného užívání
antikoagulační terapie v prevenci embolizačních příhod, ale také o rizicích s ní spojených.

1,3

* K použití před zahájením léčby přípravkem ELIQUIS® u pacientů s nevalvulární FS.
† Přípravek ELIQUIS® není indikován k léčbě valvulární FS zahrnující revmatickou mitrální stenózu. Použití u pacientů s umělými srdečními chlopněmi se nedoporučuje.
Současná ESC doporučení již dále pojem nevalvulární FS nepoužívají. Přesněji řečeno, pojem nevalvulární ﬁbrilace síní označuje ﬁbrilaci síní u pacientů bez mechanické
chlopenní protézy nebo se střední až těžkou mitrální stenózou (obvykle revmatického původu).3
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ESC = Evropská kardiologická společnost
EHRA = European Heart Rhythm Association

Intervence s nízkým rizikem krvácení
Endoskopie s biopsií
Biopsie prostaty nebo močového měchýře
Elektrofyziologické vyšetření nebo katetrizační ablace s výjimkou komplexních výkonů – viz níže
Nekoronární angiografie (pro koronární angiografii a AKS: viz pacienti podstupující plánovanou invazivní proceduru,
operaci nebo ablaci)
Zavedení kardiostimulátoru nebo implantabilního kardioverteru/defibrilátoru (s výjimkou komplikovaných anatomických
okolností, např. vrozených srdečních onemocnění)

Intervence s vysokým rizikem krvácení
Komplexní endoskopie
(např. polypektomie, ERCP se sfinkterotomií atd.)
Spinální nebo epidurální anestezie,
lumbální punkce za účelem diagnózy
Operace v oblasti hrudní

Operace v oblasti břišní
Velký ortopedický zákrok
Biopsie jater

Transuretrální prostatektomie
Biopsie ledviny
Extrakorporální litotrypse (ESWL)

Intervence s vysokým rizikem krvácení i se zvýšeným rizikem tromboembolismu
Komplexní levostranná ablace (izolace plicních žil, některé ablace KT)

U každého pacienta je třeba vzít v úvahu individuální faktory související s rizikem krvácení
a tromboembolií a projednat je s lékařem provádějícím výkon.

Převzato: R. Čihák, et al., e 2018 European Heart Rhythm Association Practical Guide on the use of non-vitamin K antagonist oral anticoagulants in patients
with atrial ﬁbrillation. Summary of the document prepared by the Czech Society of Cardiology, Cor et Vasa, 2018.

Příloha
Odborná doporučení dle praktické příručky asociace EHRA
(European Heart Rhythm Association) pro používání nových perorálních
antikoagulancií u pacientů s nevalvulární ﬁbrilací síní
2
Klasiﬁkace elektivních chirurgických zákroků podle rizika krvácení
Intervence běžně nevyžadující přerušení antikoagulační léčby
Stomatologické zákroky
– Extrakce 1 až 3 zubů
– Parodontální chirurgie
– Naříznutí abscesu
– Zavedení implantátu
Oftalmologie
– Intervence pro kataraktu nebo glaukom
Endoskopie bez biopsie nebo resekce
Povrchové zákroky (např. naříznutí abscesu, malé kožní excize...)

Převzato: R. Čihák, et al., e 2018 European Heart Rhythm Association Practical Guide on the use of non-vitamin K antagonist oral anticoagulants in patients
with atrial ﬁbrillation. Summary of the document prepared by the Czech Society of Cardiology, Cor et Vasa, 2018.

Možná opatření v případě krvácení při použití inhibitoru FXa2
Život neohrožující velká krvácení
Zjistit, kdy byla užita poslední dávka a jaké je dávkovací schéma
Odhadnout, kdy bude dosaženo normální hemostázy: 12–24 hodin
Lokální opatření k úpravě hemostázy
Náhrada tekutin (koloidní roztoky dle potřeby)
Substituce erytrocytů dle potřeby
Substituce trombocytů (při trombocytopenii ≤ 60 x 10 /l nebo trombocytopatii)
Podání čerstvě zmražené plazmy jako plazmaexpandéru (nikoli k neutralizaci)
Kyselinu tranexamovou lze zvážit jako adjuvans (1 g i.v., opakovat každých 6 hodin, pokud nutno)
Ve zvláštních případech lze zvážit desmopressin (koagulopatie nebo trombocytopatie; 0,3 µg/kg i.v. infuze (max. dávka 20 µg))
Normalizace plazmatických koncentrací: 12–24 hodin
Život ohrožující krvácení
Všechna opatření uvedená pro život neohrožující velká krvácení
Koncentrát protrombinového komplexu (PCC) 50 U/kg (s dalšími 25 U/kg, pokud klinicky nutné)
Aktivovaný PCC 50 U/kg; max. 200 U/kg/den: nejsou jasná data o dalším přínosu oproti PCC; může být zvážen před PCC,
pokud je dostupný

Převzato: R. Čihák, et al., e 2018 European Heart Rhythm Association Practical Guide on the use of non-vitamin K antagonist oral anticoagulants in patients
with atrial ﬁbrillation. Summary of the document prepared by the Czech Society of Cardiology, Cor et Vasa, 2018.

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 zdravotnické odborníky
a není určen pro tisk a distribuci.
Reference: 1. Souhrn údajů o přípravku ELIQUIS®. 2. R. Čihák, et al., The 2018 European Heart Rhythm Association Practical
Guide on the use of non-vitamin K antagonist oral anticoagulants in patients with atrial fibrillation. Summary of the document
prepared by the Czech Society of Cardiology, Cor et Vasa, 2018. 3. Hindricks et al., Eur Heart J 2020; 42; 373–498. 4. Raghavan
N et al. Drug Metab Dispos 2009; 37 (1): 74–81. 5. Wang L et al. Drug Metab Dispos 2010; 38 (3): 448–458. 6. Souhrn údajů
o přípravku Pradaxa®. 7. Souhrn údajů o přípravku Lixiana®. 8. Souhrn údajů o přípravku Xarelto®. 9. Barrett YC et al. Thromb
Haemost 2010; 104 (6): 1263–1271. 10. Granger CB et al. N Engl J Med 2011; 365: 981–992. 11. Konstantinides V et al. 2019
ESC Guidelines for the diagnosis and management of acute pulmonary embolism developed in collaboration with the European
Respiratory Society (ERS), European Heart Journal (2019) 00, 1-61.
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