
Vážená pacientka, vážený pacient,

Váš lekár Vás začal liečiť Pradaxou. Aby bolo užívanie 
Pradaxy bezpečné, venujte, prosím, pozornosť priloženým 
dôležitým informáciám. Keďže táto pohotovostná karta 
pacienta obsahuje dôležité informácie o Vašej liečbe, 
noste, prosím, túto kartu vždy pri sebe, aby ste mohli in-
formovať odborný zdravotnícky personál o tom, že užíva-
te Pradaxu.
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O vašej liečbe
• Pradaxa riedi krv, čím sa predchádza tvorbe 
 nebezpečných krvných zrazenín.
• Pri užívaní Pradaxy sa riaďte pokynmi svojho lekára. 
 Nikdy nevynechajte dávku a neprestaňte užívať 
 Pradaxu bez konzultácie so svojím lekárom.
• Informujte svojho lekára o všetkých aktuálne 
 užívaných liekoch.
• Pred každým chirurgickým/invazívnym zákrokom 
 informujte svojho lekára o užívaní Pradaxy. 2

Pradaxa Informácie pre pacientov
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• Pradaxa sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla. 
 Kapsula sa má prehltnúť vcelku a zapiť pohárom vody.
 Kapsula sa nesmie lámať ani hrýzť a nesmú sa 
 vyprázdňovať pelety z kapsuly.

Kedy požiadať o radu lekára
• Užívanie Pradaxy môže zvýšiť riziko krvácania. Ihneď 

sa obráťte na svojho lekára, ak sa u vás vyskytne nie-
ktorý z nasledujúcich možných prejavov a príznakov 
krvácania: opuch, diskomfort, neobvyklá bolesť ale-
bo bolesť hlavy, závrat, bledosť, slabosť, nezvyčajné 
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modriny, krvácanie z nosa, krvácanie z ďasien, neob-
vyklé dlhotrvajúce krvácanie po porezaní, abnormálne 
menštruačné krvácanie alebo krvácanie z pošvy, krv  
v moči, ktorý môže byť ružový alebo hnedý, červená/
čierna stolica, vykašliavanie krvi, vracanie krvi alebo 
látky podobnej usadenine z kávy.

• Ak spadnete alebo sa zraníte, najmä ak si udriete hlavu, 
okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

• Ak pocítite pálenie záhy alebo nevoľnosť, vraciate, 
pocítite žalúdočné ťažkosti, nadúvanie alebo bolesť 
v hornej časti brucha, neprestaňte užívať Pradaxu bez 
konzultácie so svojím lekárom.
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Pradaxa Informácie pre zdravotníckych pracovníkov

• Pradaxa je perorálne antikoagulancium
 (priamy inhibítor trombínu).
• Pred chirurgickým alebo iným invazívnym zákrokom
 môže byť potrebné ukončiť liečbu Pradaxou.
• V prípadoch závažných príhod krvácania sa musí 
 liečba Pradaxou okamžite prerušiť.
• K dispozícii je špecifické antidotum (Praxbind). Pozrite si sú-

hrn charakteristických vlastností lieku Pradaxa a Praxbind.
• Pradaxa sa vylučuje hlavne obličkami. Musí sa udržovať 

adekvátna diuréza. Pradaxa môže byť dialyzovaná.
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Meno pacienta

Dátum narodenia

Indikácia antikoagulačnej liečby

Dávkovanie lieku Pradaxa

Prosím, vyplňte túto časť karty alebo požiadajte o to lekára.
Informácie o pacientovi
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• Noste túto kartu neustále pri sebe
• Vždy sa uistite, či máte aktuálnu verziu
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