datum realizace vizuálu: 20. 02. 2010

Záznamováá
30 kusů
karta pacienta
nta
užívajícího warfarin sodný
ROCHE s.r.o., Diagnostics Division
Karlovo náměstí 17, 120 00 Praha 2
tel.: 220 382 500
www.coaguchek.cz
Orion Oyj, organizační složka
Zelený Pruh 95/97, 147 00 Praha 4
tel.: 227 027 263
www.warfarin.cz

Zkrácená informace o léku
Zk
Složení:
l ž í Warfarinum natricum 3 mg nebo 5 mg v 1 tabletě.
Indikace: profylaxe a léčba tromboembolických stavů, riziko embolizace při fibrilami síní, akutní IM, riziko embolizace
po implantaci chlopenní náhrady, recidivující povrchní tromboflebitidy.
Kontraindikace: přecitlivělost na složky přípravku, těhotenství, krvácivé stavy, těžké poškození jaterních nebo ledvinových funkcí, neléčená nebo nekontrolovaná těžká hypertenze,
nedávné nitrolební krvácení, predispozice k nitrolebnímu
krvácení, operace CNS nebo očí, predispozice ke krvácení gastrointestinálního traktu nebo močových cest, infekční endokarditida nebo krvácení do osrdečníku, demence, psychózy,
alkoholismus.
Balení: 100 tablet.
Dávkování a způsob podání: dávkování individuální
podle protrombinového času. V prvních 2-4 dnech se podává vyšší dávka (nejčastěji 8 -10 mg warfarinu), která se
zpravidla snižuje podle dosažených hodnot INR. Optimální
hodnoty INR se pohybují podle závažnosti v rozmezí 2,0-3,5.
Ukončení léčby musí být pozvolné pro možné riziko trombotických
ý komplikací.
p
Držitel registračního rozhodnutí:
Orion Corporation, P.O. Box 65, 02101 Espoo, Finsko.

Časté a závažné lékové interakce:
účinek warfarinu zvyšují: salicyláty, cotrimoxazol, metronidazol, erythromycin a některé další makrolidy, doxycyklin, některé sulfonamidy, flukonazol, itrakonazol,
mikonazol, další imidazolová antimykotika, amiodaron,
propafenon, chinidin, sotalol, sulfinpyrazon, disulfiram, fenylbutazon, ostatní tetracykliny, chloramfenikol,
nidrazid, chinolony, cefotetan, cefamandol, latamoxef,
cefoperazon, vysoké dávky PNC, piroxikam, allopurinol,
benzbromaron, anabolika, danazol, tamoxifen, statiny,
fibráty, 5-fluorouracil, tyroxin.
Účinek warfarinu zeslabují: vitamin K, koenzym Q10
(ubidecarenone) barbituráty, rifampicin, rifabutin, karbamazepin, nafcilin, dicloxacilin, griseofulvin, cholestyramin, chlordiazepoxid. glutethimid, metformin, diuretika,
colestipol, rioprostil, vitamin E, antacida, sucralfat. Účinek
warfarinu se snižuje požíváním velkého množství potravin
bohatých na vitamin K.
Při předávkování: podat vit. K perorálně nebo parenterálně, čerstvou krev, mraž. plasmu, koagulační faktory.
Nežádoucí účinky: krvácivé stavy, nausea, zvracení a průjem. K dispozici v lékárnách na lékařský předpis, hrazen
p
j
j
z prostředků
veřejného
zdravotního ppojištění.
Registrační číslo: 16/011/89-S/C.
Datum poslední revize textu: 1.12.2002
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Záznamová karta pacienta
užívajícího warfarin sodný
Jméno a příjmení:

Diagnóza:

Terapeutické rozpětí INR:

Medikamentózní léčba je plánována do:

Jiná léčba ovlivňující terapii warfarinem sodným:

Riziko TEN:
www.antikoagulace.cz

Krevní skupina:

Datum

Váš lékař:
Prostor pro razítko:

Ordinační hodiny:

Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

Tento materiál je pro pacienty zdarma.
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