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• Take Eliquis® regularly as instructed. If you miss a dose, take
it as soon as you remember and continue to follow your
dosing schedule.
• Do not stop taking Eliquis® without talking to your doctor, as
you are at risk of suffering from a stroke or other
complications.
• Eliquis® helps to thin your blood. However, this may increase
your risk of bleeding.
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• Signs and symptoms of bleeding include bruising or bleeding
under the skin, tar-coloured stools, blood in urine, nose-bleed,
dizziness, tiredness, paleness or weakness, sudden severe
headache, coughing up blood or vomiting blood.
• If the bleeding does not stop on its own, seek medical
attention immediately.
• If you need surgery, inform your doctor that you are taking
Eliquis®.
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Jos verenvuoto ei lopu itsestään,
hakeudu heti hoitoon.

Jos tarvitset leikkaushoitoa, kerro
lääkärillesi, että käytät Eliquis®-lääkettä.
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Verenvuodon merkkeihin ja oireisiin
kuuluvat mustelmat tai ihonalainen
verenvuoto, mustaksi värjäytyvä
uloste, verinen virtsa, nenäverenvuoto,
huimaus, väsymys, kalpeus tai heikotus,
äkillinen vaikea päänsärky, veriyskä tai
verioksennus.

Eliquis® (apiksabaani) on suun kautta
otettava antikoagulantti, joka vaikuttaa
estämällä suoraan ja selektiivisesti
hyytymistekijä Xa:ta.

Lääkeainepitoisuuksia elimistössä ei
tarvitse mitata rutiinimaisesti Eliquis®hoidon aikana. Poikkeustilanteissa, esimerkiksi yliannostuksen ja hätäleikkauksen
yhteydessä, anti-FXa-määrityksestä
kalibroidulla kvantitatiivisella testillä voi
olla hyötyä. Näitä ei suositella: protrombiiniaika (PT), internationalized normalized
ratio (INR) ja aktivoitu partiaalinen tromboplastiiniaika (aPTT) - katso valmisteyhteenveto.
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Indikation:

Lääkärin
Indikation: puhelinnumero

Eliquis® auttaa ohentamaan verta. Tämä
voi kuitenkin suurentaa verenvuotoriskiäsi.

Tietoa terveydenhuollon
ammattilaisille
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Älä lopeta Eliquis®-lääkkeen käyttöä
keskustelematta ensin lääkärisi kanssa,
sillä sinulla on riski saada aivohalvaus tai
muita komplikaatioita.
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Ota Eliquis säännöllisesti ohjeiden
mukaan. Jos unohdat annoksen, ota se
heti kun muistat ja jatka sitten hoitoa
tavanomaisen aikataulun mukaan.
®
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Apiksabaanin anti-FXa-aktiivisuuden vaikutuksen kumoamiseksi on saatavilla lääkeaine.
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Pidä tämä kortti aina
(apiksabaani)
mukanasi.

Näytä tämä kortti apteekkihenkilökunnalle,
hammaslääkärille tai muulle sinua hoitavalle
terveydenhuollon ammattilaiselle.
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lääkärisi kanssa, sillä sinulla on riski saada aivohalvaus tai
sinua hoitavalle terveydenhuollon
muita komplikaatioita.
ammattilaiselle.
• Eliquis® auttaa ohentamaan verta. Tämä voi kuitenkin
suurentaa verenvuotoriskiäsi.

• Verenvuodon merkkeihin ja oireisiin kuuluvat mustelmat tai
ihonalainen verenvuoto, mustaksi värjäytyvä uloste, verinen
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heikotus, äkillinen vaikea päänsärky, veriyskä tai
verioksennus.
• Jos verenvuoto ei lopu itsestään, hakeudu heti hoitoon.
• Jos tarvitset leikkaushoitoa, kerro lääkärillesi, että käytät
Eliquis®-lääkettä.

Patientkort
SE
(apixaban)

Bär med dig detta kort vid
alla tillfällen

Visa detta kort på apoteket, hos tandläkaren och för
all annan sjukvårdpersonal som behandlar dig.

Information till patienten
• Ta Eliquis® regelbundet enligt instruktionerna. Om du missar
en dos, ta den så snart du kommer ihåg och fortsätt följa ditt

