Du har nu börjat behandlas med PRADAXA®
(dabigatranetexilat). För att kunna använda
PRADAXA® på ett säkert sätt bör du läsa den
viktiga informationen som finns i det här
informationskortet.
Detta informationskort innehåller viktig
information om din behandling. Bär därför
alltid med dig det. Informera vårdpersonal
om att du använder PRADAXA®.
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(dabigatranetexilat)
• Bär alltid med dig detta
patientinformationskort
• Se till att det är den senaste versionen
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Information om PRADAXA® för patienter
• F ölj din läkares anvisningar när du tar PRADAXA®.
• P
 RADAXA® gör blodet mindre ”klibbigt”, motverkar
bildandet av blodproppar och minskar risken för
att du ska drabbas av en stroke eller andra
komplikationer.
• D
 et innebär dock att blödningsrisken kan öka.
• O
 m du börjar blöda och det inte slutar av sig
självt ska du genast ta kontakt med din läkare.
• O
 m du börjar blöda ska du kontakta din läkare
innan du slutar att ta PRADAXA®.
• O
 m du ramlar eller skadar dig under behandlingen,
framför allt om du skadar huvudet, kontakta
genast din läkare. Din läkare kan behöva
undersöka dig eftersom du kan vara i riskzonen för
att få blödning.
• T ecken och symtom på att blödning förekommer
kan vara blåmärken, svart avföring, blod i urinen,
näsblod m.m.
• O
 m du måste genomgå en operation eller andra
ingrepp ska du berätta för den behandlande
läkaren att du tar PRADAXA® innan ingreppet.
• Sluta inte att ta PRADAXA® utan att först prata med
din läkare.
• Ta PRADAXA® regelbundet enligt anvisningarna
och se till att du inte glömmer att ta någon dos.
• Informera din läkare om alla läkemedel som du
använder.

®
• PRADAXA

kan tas med eller utan mat. Kapseln
ska sväljas hel och med ett glas vatten, för att
se till att kapseln hamnar i magen. Du ska inte
ha sönder eller tugga kapseln och inte tömma
kapseln på korn eftersom det kan öka risken för
blödning.

Information om PRADAXA®
för vårdpersonal
• P
 RADAXA® (dabigatranetexilat) är ett oralt
antikoagulantium som verkar direkt
trombinhämmande.
• Om patienten måste genomgå en operation
eller annat ingrepp ska behandlingen med
PRADAXA® avbrytas innan dess (för detaljer se
produktresumén).
• Om en allvarlig blödning uppstår måste
behandlingen med PRADAXA® avbrytas
omedelbart.
• Eftersom PRADAXA® huvudsakligen utsöndras
via njurarna är det viktigt att upprätthålla
adekvat diures. PRADAXA® kan dialyseras.
• Ett specifikt reverserande läkemedel
PRAXBIND® (idarucizumab) finns tillgängligt
(för detaljer och ytterligare råd om att
reversera den antikoagulatoriska effekten
hos PRADAXA®, se produktresumén).

Patientinformation

Patientens namn

Födelsedatum

Indikation för antikoagulation

Dosering av PRADAXA®

Fyll i denna del eller be din läkare att göra det

