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akutní kardiologie
KDYBYSTE LÉČILI SAMI SEBE, 

CO ZVOLÍTE?
ÚČINNOST NEBO BEZPEČNOST?

®ZKRÁCENÁ INFORMACE O PØÍPRAVKU ELIQUIS  2,5 mg a 5 mg potahované tablety.  �  Léèivá látka: Apixabanum 2,5 mg nebo 5 mg v jedné potahované tabletì. 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 �ilních tromboembolických pøíhod (VTE): 2,5 mg perorálnì 2x dennì. Poèáteèní dávka by mìla být u�ita 12 a� 24 hodin po operaci. Doporuèená délka léèby je 32 a� 38 dní 
(náhrada kyèelního kloubu) a 10 a� 14 dní (náhrada kolenního kloubu). Prevence cévní mozkové pøíhody (CMP) a systémové embolie (SE) u dospìlých pacientù s nevalvulární fibrilací síní (NVAF): 
5 mg perorálnì 2x dennì, sní�ená dávka 2,5 mg perorálnì 2x dennì. 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 bez závislosti na jídle a lze je také podat 
rozdrcené a rozmíchané v tekutinì. 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 záva�ného krvácení, soubì�ná léèba jinými antikoagulancii. Zvlá�tní upozornìní: Doporuèuje se, 
aby byl pøípravek Eliquis pou�íván s opatrností v podmínkách vy��ího rizika krvácení. Podávání pøípravku Eliquis se musí pøeru�it, jestli�e se vyskytne záva�né krvácení. Pøípravek Eliquis by mìl být 
vysazen nejménì 48 hodin pøed elektivní operací nebo invazivními výkony se støedním nebo vysokým rizikem krvácení a nejménì 24 hodin pøed výkony s nízkým rizikem krvácení. Permanentní 
epidurální nebo intrathekální katetry musí být odstranìny nejpozdìji 5 hodin pøed podáním první dávky pøípravku Eliquis. Soubì�né u�ívání pøípravku Eliquis s antiagregancii zvy�uje riziko krvácení; pøi 
soubì�né léèbì NSAID vèetnì ASA, je tøeba dbát zvý�ené opatrnosti. Podrobnosti k podání u poruch ledvin a jater a hemodynamicky nestabilních pacientù viz SPC. Interakce: U�ívání se nedoporuèuje 
u pacientù, kteøí souèasnì u�ívají systémovì silné inhibitory CYP3A4 a P-gp, jakými jsou napø. azolová antimykotika a inhibitory HIV proteázy. Pøi souèasném podávání se slab�ími 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, av�ak silné induktory CYP3A4 
a P-gp by se mìly souèasnì podávat s opatrností. Tìhotenství a kojení: U�ívání apixabanu v prùbìhu tìhotenství se nedoporuèuje. Ne�ádoucí úèinky: Èasté: krvácení (oèní, epistaxe, z dásní, 
gastrointestinální, rektální, hematurie, hematomy), kontuze, u prevence VTE po ortopedických výkonech také anémie a nauzea. Pøedávkování: Neexistuje antidotum pøípravku Eliquis. Pøedávkování 
apixabanem mù�e zpùsobit vy��í riziko krvácení. Uchovávání: �ádné zvlá�tní podmínky uchovávání. Balení: Eliquis 2,5 mg: 20, 60, 60x1 nebo 168 potahovaných tablet v blistru. Eliquis 5 mg: 28, 60 
nebo 168 potahovaných tablet v blistru. Dr�itel rozhodnutí o registraci: Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG, Bristol-Myers-Squibb House, Uxbridge Business Park, Sanderson Road, Uxbridge, Middlesex 
UB8 1DH, Velká Británie. Registraèní èíslo: EU/1/11/691/002-4,9,11,13,14. Datum první registrace: 18.05.2011. Datum poslední revize textu: 16. 2. 2017. Výdej léèivého pøípravku je vázán 
na lékaøský pøedpis. Pøípravek je hrazen z prostøedkù veøejného zdravotního poji�tìní. Pøed pøedepsáním se prosím seznamte s úplnou informací o pøípravku.  

CMP SE � cévní mozková pøíhoda,  � systémová embolie.
Reference: 1. Granger CB et al. N Engl J Med. 2011; 365: 981�992. 

Pfizer PFE, spol. s r. o., Stroupe�nického 17, 150 00 Praha 5,
tel.: +420 283 004 111, fax: +420 251 610 270, www.pfizer.cz ELQ-2017.02.027

Superiorita ve snížení rizika výskytu závažného krvácení vs. warfarin

Volte obojí!
Účinnost  a s přípravkem ELIQUIS® bezpečnost 

Superiorita v prevenci CMP a SE vs. warfarin

Inzerát  A5: 148 x 210 mm


