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PF = pitvarfi brilláció   MVT = mélyvénás trombózis   PE = tüdőembólia
Irodalomjegyzék: 1. ELIQUIS® (apixaban) érvényes alkalmazási előírás. 2016. március 23. 2. Granger CB et al. N Engl J Med 2011; 365: 981–992.
Lezárás dátuma: 2016. szeptember 05.     Kód: Eli_2016_09_01
www.eliquisglobal.com

*  ELIQUIS® (apixaban): orális, direkt Xa faktor-inhibitor a mélyvénás trombózis (MVT) és a tüdőembólia (PE) kezelésére, 
valamint az MVT és a PE kiújulásának megelőzésére felnőtteknél.

  ELIQUIS® (apixaban): orális direkt Xa faktor-inhibitor, amely a stroke és a szisztémás embolizáció megelőzésére javallott olyan nem valvuláris 
pitvarfibrillációban (NVPF) szenvedő felnőtt betegek esetében, akiknél egy vagy több rizikófaktor áll fenn, így például korábban elszenvedett 
stroke vagy tranziens ischaemiás attack (TIA); életkor ≥ 75 év; hypertonia; diabetes mellitus; tünetekkel járó szívelégtelenség (NYHA osztály: ≥ II).1

†  Az Európai Unió (EU) minden tagállamában, valamint Izlandon és Norvégiában is jóváhagyták.

Eliquis 5 mg és 2,5 mg filmtabletta (Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását!). Hatóanyag: 5 mg ill. 2,5 mg apixaban filmtablettánként. Terápiás javallatok: Eliquis 2,5 mg fi lmtabletta: Vénás thromboemboliás események (VTE) 
megelőzése elektív csípő- vagy térdprotézis műtéten átesett felnőtteknél. Eliquis 2,5 mg, 5 mg fi lmtabletta: A stroke és a szisztémás embolizáció megelőzése NVPF-ben szenvedő, egy vagy több kockázati tényezővel rendelkező felnőtt 
betegeknél, amilyen például a korábbi stroke vagy TIA, az életkor ≥ 75 év, a hypertonia, a diabetes mellitus, valamint a tünetekkel járó szívelégtelenség (NYHA stádium ≥ II). A mélyvénás thrombosis (MVT) és a pulmonalis embolia (PE) kezelése, 
valamint az MVT és a PE kiújulásának megelőzése felnőtteknél. Adagolás és alkalmazás: VTEp elektív csípő  vagy térdprotézis műtét: Az apixabanajánlott adagja naponta kétszer 2,5 mg szájon át. Az első adagot a műtét után 12-24 órával kell 
bevenni. A kezelés javasolt időtartama: csípőprotézis műtéten áteső betegeknél 32-38 nap, térdprotézis műtéten áteső betegeknél 10-14 nap. VTEt: Az apixaban javasolt adagja akut MVT és PE kezelésére naponta kétszer 10 mg az első 7 napon, 
majd azt követően naponta 2x 5 mg per os. A rendelkezésre álló orvosi irányelvek szerint a rövid időtartamú terápiának (legalább 3 hónap) az átmeneti kockázati tényezőkön (pl. nemrégiben lezajlott műtét, trauma, immobilizáció) kell alapulnia. 
Az ismételt MVT és a PE megelőzése esetén az apixaban javasolt adagja naponta 2x 2,5 mg per os. Amikor az MVT és a PE kiújulásának megelőzése javallott, akkor a naponta 2x 2,5 mg os dózist a 6 hónapig tartó, naponta 2x 5 mg apixabannal 
vagy más antikoagulánssal végzett kezelés befejezése után kell elkezdeni. Stroke és a szisztémás embolizáció megelőzése NVPF-ben szenvedő betegeknél: Az apixaban javasolt adagja naponta kétszer 5 mg, szájon át. Olyan betegek esetén, ahol 
az alábbiak közül min. 2 teljesül, az apixaban javasolt adagja naponta kétszer 2,5 mg, szájon át: életkor ≥ 80 év, testtömeg ≤ 60 kg vagy a szérum kreatininszint ≥ 1,5 mg/dl (133 µmol/l). Átállítás: lásd az alkalmazási előírást. Vesekárosodás: CrCl 
<15 ml/perc, vagy dializált betegeknél az apixaban nem javasolt. Súlyos vesekárosodásban (CrCl =15 29 ml/perc) az apixabant az alacsonyabb, naponta 2x 2,5 mg dózisban kell alkalmazni a stroke és a szisztémás embolizáció prevenciója esetén 
NVPF-ben szenvedő betegeknél, míg MVT kezelésére, a PE kezelésére és az MVT és a PE kiújulásának megelőzésére óvatosan kell alkalmazni. Májkárosodás: Súlyos májkárosodásban nem ajánlott. Enyhe vagy közepesen súlyos májkárosodásban 
óvatosan kell alkalmazni. Az Eliquis elkezdése előtt májfunkciós vizsgálatot kell végezni. Kardioverzió: A betegek maradhatnak az apixaban terápián kardioverzió alatt is. Ellenjavallatok: A készítmény hatóanyagával vagy bármely segédanyagával 
szembeni túlérzékenység. Aktív, klinikailag jelentős vérzés. Véralvadási zavarral és klinikailag jelentős vérzési kockázattal járó májbetegség. Léziók vagy állapotok, melyek a nagyfokú vérzés jelentős rizikófaktorának tekinthetők. Bármilyen más 
antikoaguláns szerrel történő egyidejű kezelés, kivéve azokat a specifi kus körülményeket, amikor a beteget az egyik antikoaguláns kezelésről egy másikra állítják át, vagy amikor a nem frakcionált heparint a centrális vénás vagy artériás kanül 
átjárhatóságának fenntartásához szükséges dózisokban adják. Különleges fi gyelmeztetések: Figyelni kell a vérzésre utaló jeleket. Súlyos vérzés jelentkezésekor az Eliquis alkalmazását abba kell hagyni. Az Eliquis biztonságosságát és hatásosságát 
műbillentyűs, pitvarfibrilláló, vagy nem pitvarfibrilláló betegeknél nem vizsgálták, ezért az Eliquis alkalmazása ebben az esetben nem javasolt. Magas vérzési kockázattal járó invazív beavatkozások előtt 48 órával, alacsony vérzési kockázattal járó 
invazív beavatkozások előtt az Eliquis adását legalább 24 órával korábban abba kell hagyni. Az invazív beavatkozás után az apixabant amilyen hamar csak lehet, újra el kell kezdeni. A hemodinamikailag instabil tüdőembóliás betegeknél, vagy a 
várhatóan thrombolysissel vagy pulmonalis embolectomiával kezelendő betegeknél az Eliquis nem javasolt a nem frakcionált heparin alternatívájaként. A tartós epiduralis vagy intrathecalis kanülöket az Eliquis első adagja előtt legalább 5 órával 
korábban el kell távolítani. A traumás vagy ismételt epiduralis vagy lumbal punctio szintén növelheti a kockázatot. A betegeknél gyakran kell monitorozni a neurológiai károsodásra utaló panaszokat és tüneteket (pl. az alsó végtagok zsibbadása 
vagy gyengesége, végbél  vagy húgyhólyag dysfunctio). Neurológiai károsodás detektálása esetén a diagnózis sürgős felállítása és kezelés szükséges. Az apixaban hatásosságára és biztonságosságára vonatkozó klinikai vizsgálatokat csípőtáji törés 
miatt műtéten áteső betegeknél nem végeztek, ezért ezeknél a betegeknél az apixaban nem javasolt. Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb interakciók: Az Eliquis alkalmazása nem javasolt olyan betegeknél, akik a CYP3A4-et és a P-gp-t egyaránt 
erősen gátló szerekkel végzett szisztémás kezelést kapnak egyidejűleg. Az Eliquis CYP3A4 és P-gp erős induktorokkal történő egyidejű adásakor óvatosság szükséges, a MVT és a PE kezelése esetén nem adható együtt. A vérzés fokozott kockázata 
miatt bármilyen más antikoagulánssal végzett egyidejű kezelés ellenjavallt. Az Eliquis-t óvatosan kell alkalmazni, ha nem szteroid gyulladáscsökkentőkkel adják egyidejűleg. Az Eliquis és a thrombocyta-aggregáció gátló szerek egyidejű alkalmazása 
növeli a vérzés kockázatát. A műtét után más thrombocyta aggregáció gátlók Eliquis-szel történő egyidejű alkalmazása nem javasolt. Nem javasolt az olyan szerek Eliquis-szel történő egyidejű alkalmazása, amelyek súlyos vérzés kockázatával 
járnak, pl.: a thrombolyticus szerek, a GPIIb/IIIa receptor antagonisták, tienopiridinek (pl. klopidogrél), dipiridamol, dextrán és szulfinpirazon. Az orvosi szén adása csökkenti az apixaban expozíciót. Terhesség és szoptatás: Az apixaban terhes nőknél 
történő alkalmazásáról nincs adat, alkalmazása nem javallt terhesség alatt. Az apixaban alkalmazása előtt el kell dönteni, hogy a szoptatást függesztik fel vagy megszakítják a kezelést. Nemkívánatos hatások, mellékhatások: Gyakori (≥ 1/100 – < 
1/10) mellékhatások: NVPF indikációban: a szemvérzés (beleértve a conjunctivális vérzést is), vérzés, haematoma, epistaxis, gastrointestinalis vérzés, rectalis vérzés, ínyvérzés, haematuria, suffusio, VTEt indikációban: vérzés, haematoma, epistaxis, 
gastrointestinalis vérzés, rectalis vérzés, ínyvérzés, haematuria, suffusio, VTE megelőzése elektív csípő vagy térdprotézis műtét utáni indikációban: anaemia, vérzés, haematoma, hányinger, suffusio. Egyéb antikoagulánsokhoz hasonlóan az Eliquis 
alkalmazása is bármilyen szövetből vagy szervből eredő occult vagy nyilvánvaló vérzés fokozott kockázatával társulhat. A mellékhatások részletes leírását lásd az alkalmazási előírásban. 

Kiadhatóság: Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer (J). Kiszerelés: Eliquis 2,5 mg filmtabletta, 20x, 60x; Eliquis filmtabletta, 60x forg.eng. szám: EU/1/11/691/002, 003,009. Készült a 2016. március 23-i alkalmazási előírás alapján. 
A készítményhez kapcsolódó további kérdéseivel forduljon a forgalomba hozatali engedély jogosultjának helyi képviseletéhez: Pfi zer Kft. 1123 Budapest, Alkotás u. 53. Tel: +36 1 488 3700  Fax: +36 1 488 3777
Ár: Bruttó fogyasztói ár: Eliquis 2,5 mg filmtabletta 20x: 7419 Ft*, 60x: 20179 Ft* és Eliquis 5 mg filmtabletta, 60x: 20179 Ft* TB támogatás: EÜ 70% 26.,27. és 28. pont szerint**. Térítési díj: Eliquis 2,5 mg filmtabletta 20x: 2226 Ft*, 
60x: 6054 Ft* és Eliquis 5 mg filmtabletta, 60x: 6054 Ft*.
(* www.oep.hu/gyogyszer, Publikus gyógyszertörzs (PUPHA) alpont - Hatályba lépés időpontja: 2015. március 1.)

** 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet és www.oep.hu/gyogyszer, Indikációhoz között készítmények alpont.)

CSAK AZ ELIQUIS®-SZEL TELJES A KÉP
Válassza az ELIQUIS®-t, az egyetlen Xa faktor-inhibitort, amely szuperior 
kockázatcsökkentő hatást mutatott a stroke/szisztémás embolizáció tekintetében 
a warfarinhoz képest, szignifi kánsan kevesebb súlyos vérzés mellett.2

Pfi zer Gyógyszerkereskedelmi Kft.
1123 Budapest
Alkotás u. 53. MOM Park “A” épület
Tel: 488-3700
www.pfi zer.hu
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Antaclast® 100 mg tabletta ATC kód: B01AC23 Hatóanyag: 100 mg cilosztazolt tartalmaz tablettánként. Javallatok: claudicatio intermittens esetén a maximális és fájdalommentes járástávolság növelésére szolgál olyan betegeknél, akiknél nyugalomban nem jelentkezik fájdalom, illetve nincs igazolt perifériás szöveti necrosis (Fontaine II. 
stádiumban lévő perifériás artériás betegség). Adagolás: A cilosztazol ajánlott adagja naponta kétszer 100 mg. Az orvosnak 3 hónapos kezelés után újra kell értékelnie a beteget, szem előtt tartva azt, hogy ha a hatás nem kielégítő vagy a tünetek nem javulnak, akkor a cilosztazolt le kell állítani. Gyermekek és serdülők: a cilosztazol 
biztonságosságát és hatásosságát gyermekek és serdülők esetében nem igazolták. Vesekárosodás: az adag módosítása nem szükséges > 25 ml/perc kreatinin-clearance esetén. Az alkalmazás módja: Az Antaclastot a reggeli és az esti étkezés előtt 30 perccel kell bevenni, a cilosztazol étellel való bevétele igazoltan megnövelte a 
cilosztazol maximális plazmakoncentrációját (Cmax), ami a mellékhatások gyakoriságának növekedésével járhat. Ellenjavallatok: A készítmény hatóanyagával illetve bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység, súlyos vesekárosodás: ≤25 ml/perc kreatinin-clearance, közepesen súlyos vagy súlyos májkárosodás, 
pangásos szívelégtelenség, terhesség, ismert vérzési hajlam [pl. aktív pepticus fekély, nemrégiben (hat hónapon belül) előfordult vérzéses stroke, proliferatív diabeteses retinopathia, nem megfelelően kontrollált hypertonia.]. A kórtörténetben kezelt vagy nem megfelelően kezelt kamrai tachycardia, 
kamra� brilláció vagy multifocalis kamrai ectopiák, illetve a QTc-szakasz megnyúlása esetén, kórtörténetben súlyos tachyarrhythmia, egyidejűleg kettő vagy több további thrombocytaaggregáció-gátló vagy véralvadásgátló készítmény (pl. acetilszalicilsav, klopidogrél, heparin, warfarin, acenokumarol, 
dabigatran, rivaroxaban vagy apixaban) szedése. Instabil angina pectoris, az elmúlt 6 hónapban bekövetezett myocardialis infarctus vagy az elmúlt 6 hónapban elvégzett szívkoszorúér-műtét. Gyógyszerkölcsönhatások: Óvatosság szükséges, ha a cilosztazolt thrombocytaaggregáció-gátlókkal (pl. 
klopidogrél), bármely véralvadásgátló gyógyszerekkel (pl.warfarin) egyidejűleg alkalmazzák. A cilosztazol-kezelés ellenjavallt azon betegeknél, akik kettő vagy több további thrombocytaaggregáció-gátló/véralvadásgátló készítményt kapnak. Cilostazollal egyidejűleg erős CYP3A4 vagy 
CYP2C19 gátlókat, valamint ketokonazolt és hasonló hatóanyagokat (pl. itrakonazol) és eritromicint és hasonló hatóanyagokat (pl. klaritromicin), omperazolt kapó betegek számára, cilosztazol javasolt adagja naponta kétszer 50 mg. Nagyobb mennyiségű grépfrútlé (egy intestinalis 
CYP3A4 inhibitor) elfogyasztása esetén klinikailag releváns hatás lehetséges. Óvatosság javasolt a cilosztazol és a CYP3A4 izoenzim szűk terápiás indexű szubsztrátjainak (pl. ciszaprid, halofantrin, pimozid, ergot-származékok) egyidejű alkalmazásakor. Óvatosság javasolt a 
CYP3A4 enzimen metabolizálódó sztatinokkal, így például szimvasztatinnal, atorvasztatinnal és lovasztatinnal való egyidejű alkalmazás esetén. A thrombocytaaggregáció-gátló hatás elméletileg módosulhat, és ezt körültekintően monitorozni kell, ha a cilosztazolt együtt 
alkalmazzák CYP3A4 és CYP2C19 induktorokkal. A cilosztazol és más potenciálisan vérnyomáscsökkentő hatású hatóanyag egyidejű alkalmazásakor óvatosan kell eljárni az additív vérnyomáscsökkentő hatás és a re� ex tachycardia veszélye miatt. Figyelmeztetések: 
A cilosztazol-kezelés megfelelőségét az egyéb kezelési lehetőségekkel (pl. a revascularizatióval) együtt alaposan mérlegelni kell. Cilostazol alkalmazása nem javallt szoptatás alatt. Mellékhatások: Ecchymosis, oedema (perifériás, arc), anorexia, szédülés, 
palpitatio, tachycardia, angina pectoris, arrhythmia, kamrai extrasystolék, rhinitis, pharyngitis, hányinger és hányás, dyspepsia, � atulentia, hasi fájdalom, kiütés, viszketés, mellkasi fájdalom, asthenia. Anaemia, allergiás reakció, hyperglykaemia, 
diabetes mellitus, szorongás, insomnia, kóros álmok, myocardialis infarctus, pitvar� brilláció, pangásos szívelégtelenség, supraventricularis tachycardia, kamrai tachycardia, syncope, szemvérzés, epistaxis, gastrointestinalis vérzés, meg nem 
határozott vérzés, orthostaticus hypotonia, dyspnoe, pneumonia, köhögés, hasmenés, megváltozott széklet, gastritis, myalgia, hidegrázás, rosszullét.  Bruttó fogy. ár: 3140 Ft / Térítési díj: 1413 Ft / Támogatás: 1727 Ft . A készítmény 
alkalmazása elott kérjük, olvassa el annak részletes előírását! Vény nélkül kapható gyógyszer. eng. Forgalomba hozatali engedély száma: OGYI-T-22922/01.  Az esetleges változásokat a www.ogyei.gov.hu oldalon tekintheti meg.  
Az utolsó jóváhagyott alkalmazási előírás dátuma: 2016.02.03. Version ID: KEDP/VAABUZ   LZD: 2016.09.21.

1103 Budapest, Gyömrői út 19-21., Kardiológiai Marketing Osztály: 431-5726, www.richter.hu
Gyógyszerbiztonsági Osztály: 505-7032, drugsafety@richter.hu
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