LIXIANA (edoxabana)

LIXIANA
de 30 mg ou 60 mg
USO ORAL
USO ADULTO

Cada comprimido revestido de LIXIANA
edoxabana .................... 15 mg, correspondentes a 20,2 mg de tosilato de edoxabana monoidratado

*manitol, amido, crospovid
Cada comprimido revestido de LIXIANA
edoxabana .................... 30 mg, correspondentes a 40,4 mg de tosilato de edoxabana monoidratado

Cada comprimido revestido de LIXIANA
edoxabana .................... 60 mg, correspondentes a 80,8 mg de tosilato de edoxabana monoidratado

***manitol, amido, crospovidona, hiprolose, estearato d

tda.

1.

INDICADO?

LIXIANA

prevenir o
2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?
LIXIANA prolonga o

age reduzindo as chances

reduzindo
-2 horas.

ste medicamento se apresentar
produto.
4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?
LIXIANA aumenta o risco de sangramento
Durante o uso do medicamento alguns cuidados devem ser tomados como os descritos a seguir:
Gravidez:
e estiver
LIXIANA .
em pacientes menores de 18
ntes.
em idosos (65 anos
anos.
Pacientes com perda da

Durante o tratamento com LIXIANA a fun
.N
ou moderadas.

Pacientes com perda da
dos rins:
e graves.
tda.

Baixo peso: a dose deve ser reduzida em 50% em pacientes com peso inferior a 60 kg.
LIXIANA pode ser ingerida com ou sem alimentos.
O uso ao mesmo tempo d
ciclosporina, dronedarona, eritromicina, cetoconazol, quinidina ou verapamil.

:

LIXIANA quando administrada junto com digoxina,
esomeprazol e atorvastatina. LIXIANA
a 100 mg ao dia). O uso de LIXIANA junto com outros
anticoagulantes, bem como o uso prolongado do naproxeno e LIXIANA ,
devido ao risco aumentado de sangramento. O uso concomitante de LIXIANA com rifampicina
deve ser evitado. O uso concomitante com alguns antidepressivos (inibidores seletivos da
pode aumentar o risco de sangramento.
eletrocardiograma) com o uso de LIXIANA .
Em pacientes com
administrada somente
.

e elevada

deve ser
de sangramento e
do tratamento em

todos os pacientes e, posteriormente, quando indicado clinicamente.
O

a dose de 30 mg uma vez ao dia se atenderem a um ou mais dos
6. COMO DEVO USAR ESTE

do uso de LIXIANA .
-

de algum outro

medicamento.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?
LIXIANA

.
Guarde-o em sua embalagem original.

Os comprimidos de LIXIANA
Os comprimidos de LIXIANA
Os comprimidos de LIXIANA
Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e
observe algum
,
-lo.

tda.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?
LIXIANA deve ser utilizada por via oral, engolida inteira

, com ou sem alimentos.

A dose

da
(CrCL de 15-50 mL/min),
-gp,

peso inferior ou igual a 60 kg ou que util
exceto amiodarona.
LIXIANA pode
se pos
for preciso parar de tomar LIXIANA
prescreveu LIXIANA
o medicamento
tratamento.
E

lhe
-la
procedimento.
as
, aberto ou mastigado.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?
LIXIANA
compensar aquele que foi esquecido.
dentista.
8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?
Assim como com qualquer medicamento,
uso de LIXIANA
medicamento:
(maior ou igual a 1/100 e menor que 1/10; de/ou igual a 1% a 10%): anemia,
sangramento no nariz, sangramento do trato gastrointestinal superior, sangramento do trato
gastrointestinal inferior, sangramento na boca e/ou na faringe,
,
,
vaginal, sangramento
,
testes de funcionamento do

(maior ou igual a 1/1.000 e menor que 1/100; de/ou igual a 0,1% a 1%):
sangramento
, sangramento da conjuntiva e/ou esclera, sangramento dentro dos
olhos, outros sangramentos,
sangue no muco (
eliminado pela tosse), sangramento no local da cirurgia
alergia, aumento de enzimas
ado (fosfatase alcalina, transaminase e aspartato aminotransferase)
(maior ou igual a 1/10.000 e menor que 1/1.000; de/ou igual a 0,01% a/ou igual a
0,1%): sangramento
),
sangramento
, sangramento muscular,
,

tda.

sangramento subdural, sangramento por procedimento
tontura, dor
.
As seguin
edoxabana. N
.
.
(alergia na pele).
, o sangramento vaginal foi relacionado mais
frequentemente aos ciclos menstruais e, portanto, mais comum em mulheres com idade inferior a 50
anos.
Sintomas como:
falta de ar
observe algum desses sinais.

.

DESTE MEDICAMENTO?
O uso de uma quantidade maior que a indicada aument

Ligue para 0800 722 6001, se
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