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Skrátená informácia o prípravku
Sk
Zl ž i Warfarinum natricum 3 mg alebo 5 mg v 1 tablete.
Zloženie:
Indikácie: profylaxia a liečba tromboembolických stavov, riziko embolizácie pri fibrilácii siení, akútny IM, riziko embolizácie
po implantácii chlopňovej náhrady, recidivujúce povrchové tromboflebitídy.
Kontraindikácie: precitlivenosť na zložky prípravku, ťarchavosť,
krvácavé stavy, ťažké poškodenie pečeňových a obličkových funkcií, neliečená alebo nekontrolovaná ťažká hypertenzia, nedávne
vnútrolebečné krvácanie, predispozícia k vnútrolebečnému
krvácaniu, operácie CNS alebo očí, predispozícia ku krvácaniu
gastrointestninálneho traktu alebo močových ciest, infekčná endokarditída alebo krvácanie do osrdcovníka, demencia, psychózy,
alkoholizmus.
Balenie: 100 tabliet.
Dávkovanie a spôsob podania: dávkovanie individuálne
podľa protrombínového času. V prvých 2 - 4 dňoch sa podáva
vyššia dávka (najčastejšie 8 - 10 mg warfarínu), ktorá sa spravidla znižuje podľa dosiahnutých hodnôt INR. Optimálne hodnoty
INR sa pohybujú podľa závažnosti v rozsahu 2,0 - 3,5. Ukončenie
liečby musí byť postupné kvôli možnému riziku trombotických
komplikácii.

Časté a závažné liekové interakcie:
účinok warfarínu zvyšujú: ssalicyláty, kotrimoxazol, metronidazol, erytromycín a niektoré ďalšie makrolidy, doxycyklín, niektoré
sulfónamidy, flukonazol, itrakonazol, mikonazol, ďalšie imidazolové
antimykotiká, amiodarón, propafenón, chinidín, sotalol, sulfinpyrazón, disulfiram, fenylbutazón, ostatné tertracyklíny, chloramfenikol,
nidrazid, chinolóny, cefotetán, cefamandol, latamoxef, cefoperazón,
vysoké dávky PNC, piroxikam, alopurinol, benzbromarón, anaboliká,
danazol, tamoxifén, statíny, fibráty, 5 - fluorouracil, tyroxín.
Účinok warfarínu zoslabujú: vitamín K, koenzým Q10 (ubidekarenón), barbituráty, rifampicín, rifabutín, karbamazepín, nafcilín, dikloxacilín, grizeofulvín, cholestyramín, chlordiazepoxid,
glutetimid, metformín, diuretiká, colestipol, rioprostil, vitamín E,
antacída, sukralfát. Účinok warfarínu sa znižuje požívaním veľkého množstva potravín bohatých na vitamín K.
Pri predávkovaní: podať vitamín K perorálne alebo parenterálne, čerstvú krv, mrazenú plazmu, koagulačné faktory. Nežiaduce
účinky: krvácavé stavy, nauzea, zvracanie a hnačka. Prípravok je
dostupný na lekársky predpis v lekárni, o podmienkach úhrady
Vám informácie poskytnú zástupcovia spoločnosti Orion Pharma.
Nežádoucí účinky: krvácivé stavy, nausea, zvracení a průjem.
K dispozici v lékárnách na lékařský předpis, hrazen z prostředků
veřejného zdravotního pojištění.

Držiteľ registračného rozhodnutia:
Orion Corporation, P.O. Box 65, 02101 Espoo, Finsko.

Registračné číslo: 16/0011/89 - S.
Dátum ostatnej revízie textu: 1.12.2002
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Záznamová karta pre pacienta
užívajúceho warfarín sodný
Meno a priezvisko:

Diagnóza:

Terapeutické rozpätie INR:

Medikamentózna liečba je plánovaná:

Iná liečba ovplyvňujúca terapiu warfarínom sodným:

Riziko TEN:
www.antikoagulacia.sk

Krvná skupina:

Dátum

Váš lekár:

INR Týždenná dávka mg

Priestor pre pečiatku:

Ordinačné hodiny:

Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:

Tento materiál je pre pacientov zadarmo.

Pondelok:
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